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Siostry i Bracia w Chrystusie,
Obchodzimy Wielki Tydzień i Wielkanoc. 

Składamy sobie nawzajem świąteczne ży-
czenia. W tym roku jeszcze staranniej dobie-
ramy słowa, aby złożyć świąteczne życzenia. 
Skłania nas do tego poczucie solidarności  
z uchodzącymi przed wojną w Ukrainie oraz 
uchodźcami z innych krajów porażonymi 
wojną. Mam wrażenie, że refleksja o pasji 
(męce), pogardzie wobec Syna Człowiecze-
go, śmierci, o przekleństwie, a potem także 
o życiu, zmartwychwstaniu, zwycięstwie,  
o pokoju i błogosławieństwie, porusza sil-
niej i głębiej. 

Przestaje być banalne życzenie Bożego 
pokoju! Jeszcze większe znaczenie ma dla 
nas błogosławieństwo otrzymania wszel-
kich łask Bożych! 

Zapewne w czasie trwającej wojny  
w Ukrainie i Europie pytamy, czego powin-
niśmy pilnować, aby nie dopuścić się grze-
chu zaniechania. Nie narzucam Wam swojej 
refleksji. Natomiast pozwólcie proszę, że 
podzielę się swoim przemyśleniem opar-
tym na słowie z Księgi Liczb (4 Mż) 23, 12: 
Czy nie tego mam pilnować, aby mówić to, 
co Pan włożył w moje usta? oraz na słowie  
z Dziejów Apostolskich 4, 20: Nie możemy 
nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy.                     

Słowo z Księgi Liczb kieruje nasze my-
śli ku historii Balaka, władcy Moabu. Był 
on pod wrażeniem zwycięstwa Izraela nad 
Amorejczykami w trakcie przemarszu przez 
pustynię z Egiptu do Ziemi Obiecanej. Oce-
nił to zwycięstwo i stwierdził, że nie zdoła 
przeciwstawić się tak walczącemu Izrae-
lowi. Uznał, że za ich zwycięstwem kryje 
się nadludzka moc. Wyprawił więc swoich 
posłańców do proroka Bileama. Ci mieli 

przekonać proroka do przybycia do Moabu, 
aby prorok Pana przeklął Izrael i pozbawił 
go zwycięstwa. Bileam stawił się przed Ba-
lakiem, królem Moabu, i w jego obecności 
oraz książąt Moabu ogłosił taką wyrocznię 
Pana: Z Aramu sprowadził mnie Balak, Król 
Moabu, z gór Wschodu: Przyjdź, przeklinaj 
mi Jakuba, Przyjdź, złorzecz Izraelowi! Jak-
że przeklinać, kogo Bóg nie przeklina? I jak 
mam złorzeczyć, komu Pan nie złorzeczy? 
Wszak ze szczytu skał go widzę I z pagór-
ków go oglądam: Oto lud, który mieszka 
na osobności, I między narody się nie zali-
cza. Któż policzy Jakuba jak proch licznego, 
Któż policzy choćby czwartą część Izraela? 
Niechaj umrze moja dusza śmiercią pra-
wych, Niech mój kres będzie taki jak jego! 

Ks. radca Piotr Gaś – proboszcz  
Parafii E-A Świętej Trójcy

SŁOWO OD PROBOSZCZA



4

INFORMATOR 2(112) 2022

I rzekł Balak do Bileama: Cóżeś mi to uczy-
nił? Sprowadziłem cię, byś przeklinał moich 
wrogów, a oto ich pobłogosławiłeś! A ten 
odpowiedział: Czy nie tego mam pilnować, 
aby mówić to, co Pan włożył w moje usta? 
(4 Mż 23, 7-12)

Król Balak nie poddał się, zastosował 
fortel retoryczny, aby tylko nakłonić Bilea-
ma do wypowiedzenia przekleństwa prze-
ciwko Izraelowi. Bileam pozostał jednak 
wierny Jahwe, konsekwentnie sprzeciwiał 
się przeklinaniu Izraela. Zaś pytanie proro-
ka Czy nie tego mam pilnować, aby mówić 
to, co Pan włożył w moje usta? stało się uni-
wersalnym przesłaniem.

Posłańców Pana stale wzywa się, aby  
z autorytetem posłańców Pana oddali się  
w służbę świeckiej władzy. Oczekuje się więc 
od nich czegoś, co stawia ich przed dylema-
tem i koniecznością dokonania wyboru. Czy 
mają przekląć to, co Bóg błogosławi? Czy 
pobłogosławić to, co Bogu się nie podoba? 

Pomyślmy, do jak strasznej bezbożności 
wzywani są w tym świecie słudzy Pana, bo 
bezbożnością jest bardziej słuchać człowie-
ka niż Boga. To przecież łamanie pierwszego 
przykazania. Potem w konsekwencji łamania 
pierwszego przykazania, łamane są kolejne.

Najbardziej aktualnym przykładem ule-
głości wobec władzy i dopuszczenia się 
bezbożności, jest brak potępienia napaści 
Rosji na Ukrainę i brak potępienia wojny 
prowadzonej przez armię Putina z pogwał-
ceniem Konwencji Genewskiej o Ochronie 
Osób Cywilnych Podczas Wojny podpisa-
nej 12 sierpnia 1949 roku. Kiedy więc sły-
szymy o kolejnych zbrodniach wojennych  
w Ukrainie, musimy głośno mówić nie tylko 
o pogwałceniu prawa świeckiego, ale prze-
de wszystkim o łamaniu Bożych przykazań, 
o dopuszczaniu się bezbożności. 

Każdy, kto temu błogosławi, zamiast wy-
powiedzieć słowo potępienia, ten nie pil-
nuje słowa Pana, nie głosi przykazań Pana, 

tak bardzo potrzebnych nam wszystkim,  
a zwłaszcza ludziom odurzonym złem, opę-
tanym przez demona wojny.

Pamiętajmy też, że zło w tym świecie 
przybiera czasem bardziej wysublimowany 
styl bycia. Zło usiłuje stłamsić prawdę i do-
bro przez stosowanie tzw. uników, odwra-
canie głowy w drugą stronę i przemilczanie 
tego, co jest nikczemne. 

Z takim wysublimowanym złem zderzyli 
się apostołowie Piotr i Jan. Zostali uwięzieni, 
a potem postawieni przed Sanhedrynem. 
Apostołowie musieli odnaleźć się w trudnej 
sytuacji, odpowiedzieć na pytania władzy. 
Apostoł Piotr nie bał się pytań. Jego od-
powiedzią było przebiegłe pytanie, które 
zmusiło również członków Sanhedrynu do 
rozwiązania dylematu i dokonania wyboru: 
Czy słuszna to rzecz w obliczu Boga raczej 
was słuchać aniżeli Boga, sami osądźcie; 
My bowiem nie możemy nie mówić o tym, 
co widzieliśmy i słyszeliśmy. (Dz 4, 19-20)

Drogie Siostry i Drodzy Bracia, jak wie-
my, reformatorzy Kościoła XVI wieku prze-
ciwstawili się podziałowi na stan duchowny 
oraz stan świecki. W miejsce tego podziału 
przypomnieli biblijną naukę o powszech-
nym kapłaństwie wszystkich ochrzczonych. 
Na jej podstawie wolno nam głosić, że  
w codziennym życiu my wszyscy, ochrzczeni,  
jesteśmy sługami i służebnicami Boga, wy-
pełniamy różne powołania powierzone nam 
przez Niego. Ta służba zobowiązuje nas do 
posłuszeństwa nade wszystko Bogu przez 
wypełnianie Jego Słowa. To Jego Słowo jest 
ponad wszelkim innym słowem. Nie wolno 
nam tego Słowa Pana przemilczać, nie wol-
no nam odwracać głowy od zła, które jest 
sprzeciwem wobec Słowa Pana. Nie wolno 
nam więc błogosławić przemocy, gwałtu, 
przelewu krwi, ale na podstawie przykazań 
Bożych jesteśmy zobowiązani je potępić 
oraz wzywać winowajców do nawrócenia. 
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Winniśmy też jako służebnice i słudzy 
Boży wypełniać posługę miłosierdzia wo-
bec skrzywdzonych, udzielać im wszelkiego 
wsparcia, które jest w naszej mocy, w grani-
cach naszych możliwości. Boże przykazanie 
zobowiązuje nas do wsparcia wszystkich 
skrzywdzonych, nie tylko białych, lecz tak-
że tych o innym odcieniu skóry. Jeśli tego 
nie czynimy, istnieje duże prawdopodo-
bieństwo popełniania przez nas grzechu 
rasizmu. Współcześnie przechodzimy wielki 
egzamin z naszego człowieczeństwa, szcze-
rości przed Bogiem i samym sobą.

Niech Bóg da nam poznanie samych  
siebie, abyśmy nie oszukiwali Boga i na-
szych bliźnich. Niech pomoże nam trwać 
w posłuszeństwie i rzetelnej służbie dzieci 
Bożych. Pamiętajmy o hymnie aniołów z pól 
betlejemskich. Ten hymn jest aktualny także  
w Wielkim Tygodniu i w Wielkanoc: Chwała 
na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój lu-
dziom, w których ma upodobanie. (Łk 2, 14)

Warszawa, kwiecień 2022                                                                      
ks. Piotr Gaś

Ze smutkiem i lękiem myślę dzisiaj o rozpoczętej nad ranem agresji Rosji na Ukrainę. Nie-
pokoi mnie to, że mimo doświadczeń wojennych sprzed ponad 80 lat, za naszą wschodnią 
granicą ponownie słychać strzały i bombardowania. Moje myśli płyną w kierunku mieszkań-
ców Ukrainy, ich życie jest teraz poważnie zagrożone.

Przede wszystkim chcę Was dzisiaj prosić o modlitwę, bo w Bogu jest uciszenie naszych 
dusz. Módlmy się wspólnie do naszego Pana i Boga pokoju o działanie, o uciszenie naszego 
strachu i powstrzymanie wojny. Prośmy przez Jezusa Chrystusa o otrzeźwienie dla agresorów, 
zatrzymanie inwazji oraz pokój między ludźmi. Prośmy też o otoczenie opieką wszystkich 
osób, które cierpią z powodu działań wojennych. Możemy zwracać się do Boga słowami za-
wartej w tym liście modlitwy, lecz potrzebne są też wszystkie nasze ciche i głośne modlitwy.

Zarówno nasz Kościół, jak i wiele osób w Polsce ma bliskie kontakty z mieszkańcami Ukra-
iny, niektórzy mają tam rodziny, przyjaciół, współwyznawców. Dochodzą nas głosy, że część 
z nich szuka schronienia na miejscu, ale są też osoby, które uciekają tam, gdzie mogą być bez-
pieczne. Dlatego zwracam się do Was z apelem i prośbą o otwarcie Waszych parafii dla Sióstr 
i Braci z Ukrainy. Proszę o informację, które parafie byłyby gotowe przyjąć osoby z Ukrainy 
i zaoferować im opiekę w tym trudnym czasie. Chcemy teraz stać razem i udzielić wsparcia 
tym, którzy potrzebują pomocy i schronienia przed wojną.

W Zbawicielu Jezusie Chrystusie jest nasza nadzieja, Jemu powierzamy wszystkie nasze 
troski i strach. Zmiłuj się Panie.

Wasz w Chrystusie  
Bp Jerzy Samiec

24 lutego 2022  Biskup Kościoła ks. Jerzy Samiec skierował apel z prośbą o modlitwę 
i wsparcie dla mieszkańców Ukrainy.

Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, od niego jest zbawienie moje (Ps 62, 2).

Drogie Siostry i Bracia w Chrystusie,
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MODLITWA

Panie, pojednawco i twórco wszelkiego pokoju.
W czasach naznaczonych konfliktami, wyzyskiem, niesprawiedliwością i przemocą 
przychodzimy do Ciebie z zawstydzeniem jako Twoje dzieci, wyznając, że jako ludzie 
wciąż nie wyciągamy wniosków z historii i nieszczęść rozgrywających się na całej 
Ziemi. Wybacz nam nasze zaniedbania.
Boże pokoju, Boże miłości, w Tobie jest nasza nadzieja! 

W obliczu wojny, tak blisko naszych granic, prosimy o nawrócenie dla nas wszyst-
kich – Kościołów, polityków, zwykłych ludzi. Napełniaj nas nadzieją i spraw, aby 
Ewangelia o pokoju i pojednaniu w Jezusie Chrystusie, przenikała do ludzkich serc 
i umysłów, przemieniała rządzących i nas wszystkich, byśmy zamiast prowadzenia 
wojen budowali pokój.
Boże pokoju, Boże miłości, w Tobie jest nasza nadzieja! 

Boże Miłosierny, Ty pokazałeś nam w Chrystusie, że jesteś miłością. Naucz nas,  
jak żyć w świetle Twojej miłości, aby ludzie na całym świecie mogli słuchać siebie 
nawzajem i żyć w pokoju.
Boże pokoju, Boże miłości, w Tobie jest nasza nadzieja!

Miej w opiece naród ukraiński, naszą Ojczyznę i cały świat. Wszelką naszą troskę 
składamy na Ciebie, bo Ty wszystko możesz, także zmienić każdego człowieka. Wlej 
w nasze serca odwagę, ufność, nadzieję, uczyń nas rzecznikami i rzeczniczkami 
Twojego pokoju.
Boże pokoju, Boże miłości, w Tobie jest nasza nadzieja! 

Witraż z kościoła ewangelickiego św. Mateusza w Łodzi
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24 lutego 2022 r. doszło do brutalnej 
agresji wielkiego mocarstwa na sąsiadują-
cą Ukrainę. Głęboko poruszeni, pomni na 
doświadczenia naszego kraju sprzed kilku-
dziesięciu lat, wiemy czym jest wojna, jakie 
zniszczenia, ból i rozpacz za sobą niesie, 
toteż doceniamy wolność i pokój. Wiedzie-
liśmy, że Ukraina też będzie broniła swojej 
wolności. 

Zwierzchnik naszego Kościoła bp Jerzy  
Samiec już tego samego dnia zwrócił się  
z apelem o modlitwę w intencji uciszenia 
naszego strachu i powstrzymania działań 
wojennych. W licznych kościołach odby-
ły się specjalne nabożeństwa i modlitwy.  
25 lutego również w naszym kościele zor-
ganizowano modlitwę o pokój dla Ukrainy, 
Europy i świata. W kościele zgromadziło się 
około 30 osób, ale dzięki transmisji inter-
netowej w spotkaniu modlitewnym mogli 
też uczestniczyć współwyznawcy, którzy  
z różnych powodów nie byli w stanie wziąć 
udziału bezpośrednio.

Proboszcz ks. Piotr Gaś rozpoczynając to 
modlitewne zgromadzenie przypomniał, że 
w życiu  naszej parafii jest to czas, który za-
zwyczaj przeznaczony był na studium biblij-
ne, ale dziś zgromadziliśmy się w kościele, 
by modlić się poruszeni tragicznymi wyda-
rzeniami za naszą wschodnią granicą. Choć 
na świecie zawsze gdzieś jest jakiś konflikt, 
wojna, przemoc, głód, mimo iż zdajemy 
sobie sprawę, że dzieje się tam tragedia  
i bardzo współczujemy, to jednak dzieje się 
to gdzieś daleko, daleko od nas. Tym razem 
jest inaczej. Wojna toczy się kilkadziesiąt, 
kilkaset kilometrów od nas. Wschodnią 
granicę przekraczają tysiące kobiet i dzieci 
szukających w naszym kraju schronienia. 
Wśród nas od wielu lat żyje, mieszka, pra-
cuje i uczy się wiele osób z Ukrainy. Teraz 
troszczą i niepokoją się o los swoich bli-
skich, a niektórzy wracają, by bronić wolno-
ści swojej ojczyzny. 

MODLITWA O POKÓJ DLA UKRAINY, EUROPY I ŚWIATA

25.02.2022 r. Kościół Świętej Trójcy, przy pulpicie ks. Sebastian Madejski
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…Nie jesteśmy Ukraińcami, ale w głębi 
serca wszyscy opowiadamy się za tym, co 
jest człowiecze i co darowane nam przez 
Boga -  jak człowieczeństwo - jest wspólne  
i zbliża nas do siebie. W tym jesteśmy ra-
zem! Nie chcemy, aby zawierucha wojen-
na, demon wojny, zło miażdżące, które 
przewala się w tej chwili przez Ukrainę za-
groziło całej  Europie i światu konfliktem, 
niepokojem, totalnym rozchwianiem. Tego 
się obawiamy. Chcemy bowiem zachować 
człowieczeństwo, być ludźmi, chcemy oca-
lić to wszystko, co jest Boże w nas i co Bóg 
nam powierzył jako wolność i odpowie-
dzialność w tym świecie. Chcemy pozostać 
ludźmi. Z tego powodu potrzebujemy mod-
litwy. Ukraina potrzebuje modlitwy, ludzie 
tam żyjący i my potrzebujemy modlitwy. 
Modlitwy potrzebują ci, których postrzega-
my jako napastników, wrogów, opętanych, 
zaślepionych chorymi bezbożnymi ideami – 
oni też potrzebują naszej modlitwy. Chcemy 
bowiem odwołać się do Boga, który jest Pa-
nem i Sędzią wszelkich spraw! A Bóg, który 
jest Sędzią, jest pokazany na kartach Biblii 
jako ten, który bierze w obronę pokrzyw-

dzonych, który waży ludzkie sprawy i jest 
wrażliwy na to, co jest człowiecze, co jest 
Jego w nas i co jest nam powierzone. Bóg 
jako Sędzia wszelkich spraw jest też tym, 
który ratując, biorąc w obronę pokrzyw-
dzonych dokonuje sądu nad tymi, którzy  
w swojej bezbożności krzywdzą innych i sa-
mych siebie i znieważają Boga  – powiedział 
ks. Piotr Gaś.

Po odśpiewaniu pieśni „Daj pokój nam  
o Panie, złą drogą biegnie świat” (ŚE nr 842), 
ks. Sebastian Madejski odczytał Psalm 43, 
dk Małgorzata Gaś przypomniała zgro-
madzonym hymn o miłości z trzynastego 
rozdziału 1.Listu do Koryntian, natomiast 
ks. Piotr Gaś  przytoczył fragmenty błogo-
sławieństw Chrystusa zawarte w Ewange-
lii św. Mateusza (5,1-11). Czytania z Pis-
ma Świętego były przeplatane zwrotkami 
pieśni „Słysz Panie mój głos, gdy modlę się 
wciąż” (ŚE nr 861).

Spotkanie zakończono intencjami mod-
litewnymi wygłoszonymi przez trójkę  
duchownych i przedstawiciela Rady Para-
fialnej Przemysława Florjanowicz-Błachuta 
oraz Modlitwą Pańską. 

Aldona Karska

25.02.2022 r. Modlitwa o pokój w kościele e-a Świętej Trójcy. Przy ołtarzu: Przemysław Florjanowicz-Błachut,  
ks. Piotr Gaś, dk. Małgorzata Gaś, ks. Sebastian Madejski
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27 lutego 2022 r. po nabożeństwie w Koś-
ciele Świętej Trójcy odbyło się Zgroma-
dzenie Parafialne (ZP). Jak co roku, pierw-
sze Zgromadzenie Parafialne w roku ma 
charakter sprawozdawczy. Sprawozdania 
Proboszcza, Kuratora, Rady Parafialnej 
(RP), dane statystyczne oraz informacje  
o działalności Parafii i różnych grup dzia-
łających w obrębie Parafii zostały zawarte 
w specjalnym Informatorze Parafialnym  
nr 1(112)2022, który był dostępny w koś-
ciele i kancelarii już tydzień wcześniej. 
Sprawozdania finansowe dostępne były do 
wglądu w kancelarii Parafii oraz podczas ZP.  

W Zgromadzeniu Parafialnym wzięło udział 
niewiele ponad 40 osób.
 W swoich wystąpieniach autorzy sprawo-
zdań streścili i omówili główne zagadnie-
nia przedstawione w ich sprawozdaniach. 
Skarbnik RP omówiła sprawozdanie finan-

sowe. Sprawozdania zostały przyjęte przez 
ZP. Komisja przedstawiła sprawozdanie i za-
rekomendowała udzielenie absolutorium 
Radzie Parafialnej. Zgodnie z wnioskiem 
Komisji Rewizyjnej Zgromadzenie Parafial-
ne udzieliło Radzie Parafialnej absoluto-
rium za rok 2021.
Po zapoznaniu się z projektem,  Zgroma-
dzenie Parafialne uchwaliło preliminarz 
budżetowy Parafii na rok 2022. 

Rada Parafialna przedstawiła Zgromadzeniu 
Parafialnemu dokument „Kierunki strategii 
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej 
Trójcy w Warszawie na lata 2022-2031”. 
Dokument ten był publikowany w dwóch 
kolejnych Informatorach Parafialnych:  
nr 4(110)2021 i nr 1(111)2022. Po dyskusji,  
podjęto  uchwałę, w której  Zgromadzenie 
Parafialne rekomenduje Radzie Parafialnej  
bieżącej i kolejnych kadencji wdrożenie 
tego dokumentu. 

AK

SPRAWOZDAWCZE ZGROMADZENIE PARAFIALNE

WYDARZENIA

Prezydium Zgromadzenia, przy pulpicie ks. Piotr Gaś, 
proboszcz Parafii

27.02.2022 r. Uczestnicy Zgromadzenia Parafialnego
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Drugi, kolejny rok uczestniczyłam w do-
rocznym Zgromadzeniu Parafialnym. Na 
Zgromadzeniu było 40 osób razem z Prezy-
dium, na ponad 1800 parafian i 574 upraw-
nionych do głosowania.

Owszem, trzeba na to poświęcić kilka 
godzin i zdobyć się na trochę cierpliwości, 
ale ja nie żałuję ani jednej poświęconej 
minuty. To jest dla mnie rodzaj święta, na 
które czekam i do którego się przygotowu-
ję. Moją obecnością wyrażam szacunek, 
wdzięczność i uznanie dla całej Rady Para-
fialnej i innych aktywnych osób; wdzięcz-
ność za ich rzetelną pracę, kreatywność  
i odpowiedzialność.

Otóż ja (sobie) przychodzę na nabożeń-
stwo, lub je odsłuchuję. A oni pracują, 
pracują, pracują… Nad czym – proszę zaj-
rzeć do Informatora Trójcy nr 1. Choćby 
to: troskliwe zarządzanie majątkiem Para-
fii; zwłaszcza w sytuacji, gdy 70% z nas nie 
zawraca sobie głowy płaceniem obowią-
zujących składek. Ta większość korzysta  
z dobrodziejstw przynależności do Parafii 
na koszt mniejszości, a przede wszystkim – 
„na kredyt” zaciągnięty u wielkich darczyń-
ców. Ta niefrasobliwość mnie zdumiewa.

Jeden z poważnych motywów, dla któ-
rych dokonałam bardzo przemyślanej kon-
wersji, była potrzeba bycia podmiotem 
swoim Kościele, osobą wolną. Z tym oczy-
wiście wiążą się i przywileje, i obowiązki,  
a przede wszystkim – odpowiedzialność. 
Nie chciałam „chodzić do kościoła”, lecz 
CZUĆ SIĘ CZĘŚCIĄ KOŚCIOŁA. A to duża 
różnica. Jestem szczęśliwa i dumna, bę-
dąc obecnie na takiej pozycji. Być częścią 
Kościoła, opartego ściśle na Słowie Bożym, 

prowadzonego przejrzyście, dającego mi 
prawo demokratycznych decyzji, gdzie ra-
dością jest się przydać choćby w maleńkiej 
rzeczy we wspólnie podejmowanych dzie-
łach – to wielki dar, to zaszczyt i przywilej.

Może to brzmi patetycznie, ale tak czuję 
i tak jest. Bądźmy przyzwoici, nie gorszmy 
kolejnych współwiernych, którzy co roku 
wstępują do naszego Kościoła. I serdecz-
nie zachęcam, proszę – spróbujmy wszyscy  
być częścią Kościoła, po prostu – BĄDŹMY 
KOŚCIOŁEM!

Małgorzata Borecka



Moment obrad tegorocznego sprawo-
zdawczego Zgromadzenia Parafialnego był 
z paru względów szczególny. Z jednej stro-
ny naznaczony podsumowaniami, nie tylko 
minionego roku, ale i całej kadencji obec-
nego składu Rady (2017–2022), z drugiej 
– pełen nadziei na powrót do normalności 
po dwóch latach kończącej się chyba pan-
demii. Jednak kiedy kilka tygodni wcześ-
niej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
zwoływane było nasze posiedzenie, chyba 
nikt z nas nie przypuszczał, jak dramatycz-
ny obrót przybiorą sprawy w Ukrainie – że 
będziemy obradować w czwartym dniu  
toczącej się tam regularnej wojny.

A przecież tematy, które poruszaliśmy, 
nie stały się przez to nieistotne czy błahe. 
Jak co roku wysłuchaliśmy i zatwierdzili-
śmy sprawozdania proboszcza i Rady Para-
fialnej, udzieliliśmy Radzie absolutorium, 
zatwierdziliśmy sprawozdanie finansowe  
i przyjęliśmy preliminarz na najbliższy rok. 

REFLEKSJE UCZESTNICZEK  
ZGROMADZENIA PARAFIALNEGO

27 lutego 2022 r.
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Mogliśmy po raz kolejny zobaczyć, jak funk-
cjonuje nasza parafia – nie tylko jako cen-
trum życia religijnego i duchowego, ale też 
od strony dużo bardziej prozaicznej, jako 
sprawnie zarządzane przedsiębiorstwo, 
czy może raczej – dobrze prowadzone go-
spodarstwo. Za ten stan rzeczy należą się 
Radzie obecnej kadencji, w tym zwłaszcza 
kuratorowi parafii, wyrazy najwyższego 
uznania.

Może tylko szkoda, że w obradach Zgro-
madzenia po raz kolejny uczestniczyło 
stosunkowo nieliczne grono – łącznie  
z Radą Parafialną było to zaledwie 41 osób 
spośród 595 aktualnie uprawnionych,  
tj. regularnie opłacających składki kościel-
ne lub w szczególnych sytuacjach zwolnio-
nych z tego obowiązku. Biorąc pod uwagę, 
że do parafii należy obecnie 1847 zbo-
rowników i zborowniczek, trudno niestety 
uznać ten odsetek za w pełni reprezenta-
tywny. Z drugiej strony cieszył udział osób, 
które wstąpiły do Kościoła i naszej parafii  
w ciągu ostatnich kilku lat.

Poza obowiązkowymi corocznymi spra-
wozdaniami z działalności w różnych 
obszarach życia parafii, pojawił się na  
Zgromadzeniu element nowy, stanowiący 
wynik prac i osobnych studiów kończącej 
swoją kadencję Rady. Było to opracowanie 
pt. Kierunki strategii Parafii Ewangelicko-
-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie 
na lata 2022–2031 (zarówno ten doku-
ment, jak i wszystkie wspomniane sprawo-
zdania zostały opublikowane w poprzed-
nim numerze naszego informatora).

Pomimo późnej już pory dokument ten 
wywołał żywą, chwilami emocjonalną dys-
kusję. Dobrze, że do niej doszło i że osoby, 

dla których sens powstania strategii czy też 
przyjmowania jej przez Zgromadzenie pod 
koniec obecnej kadencji Rady Parafialnej 
nie był jasny, mogły wyartykułować swo-
je wątpliwości. Najmocniej wybrzmiewa-
ło wśród nich pytanie, czy taki dokument 
nie zwiąże rąk Radom kolejnych kadencji, 
czy nie jest nadmierną ingerencją w ich 
kompetencje i autonomię decyzji. W toku 
dyskusji wyjaśniono jednak, że intencją au-
torów i autorek opracowania było raczej 
podsumowanie doświadczeń mijających 
lat i wskazanie obszarów działalności Para-
fii wymagających szczególnego zaangażo-
wania i uwagi.

Owszem, widać w tym dokumencie prag-
nienie zachowania ciągłości i konsekwencji 
w działaniach, być może wytyczenia głów-
nych dróg dalszego rozwoju, jednak trudno 
chyba czynić autorom i autorkom z tego za-
rzut. Taka praktyka wydaje się raczej pozy-
tywnie odbiegać od nierzadkiego w naszej 
kulturze życia publicznego modelu, w któ-
rym każda nowa ekipa, obejmując rządy, 
rozpoczyna od zanegowania bądź w najlep-
szym razie zignorowania dorobku swoich 
poprzedników, nieszczególnie dbając też 
o to, co nastąpi po jej odejściu.  W decyzji 
Rady o podjęciu prac nad strategią i podda-
niu gotowego dokumentu pod głosowanie 
Zgromadzenia, w którym został przyjęty, 
zarysowuje się natomiast inna, bardziej 
biblijna perspektywa. Taka, w której jeden 
sieje, a inny podlewa, jeden zakłada funda-
ment, a inny na nim buduje, każdy według 
swoich zadań i pracy – jednak w świado-
mości, że tym, który daje wzrost, był, jest  
i będzie sam Bóg.

Paulina Halamska
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19 marca 2022 r. odbyła się w trybie 
zdalnym za pośrednictwem platformy 
ZOOM  sesja Synodu Diecezjalnego naszej 
diecezji. Jak każda wiosenna sesja mia-
ła charakter sprawozdawczy za rok 2021. 
Sesję rozpoczął bp diecezji ks. Jan Cieślar 
witając wszystkich synodałów, a modlitwę 
i rozważanie poprowadziła dk. Katarzyna 
Rudkowska.    

Wszystkie sprawozdania: Rady Diece-
zjalnej, Biskupa Diecezjalnego, poszczegól-
nych komisji zostały wcześniej przesłane 
synodałom drogą mailową. Dane staty-
styczne omówił ks. radca Wojciech Rud-
kowski, a sprawozdanie finansowe omó-
wiła księgowa Diecezji Jolanta Szulc. Spra-
wozdania zostały przez synod przyjęte oraz 
na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielono 
absolutorium Radzie Diecezjalnej. Przyjęto 
również projekt preliminarza na rok 2022. 

Po tej części sprawozdawczej Biskup 
Jan Cieślar zaprosił do wymiany informacji  
o podjętych inicjatywach pomocowych na 
rzecz uchodźców. Synodałowie dzielili się 
dotychczasowymi doświadczeniami zwią-
zanymi z podjętymi już działaniami w ich 
parafiach. Mówili o problemach, o potrze-
bach lokalowych, aprowizacyjnych, orga-
nizacji opieki zdrowotnej i psychologicznej 
oraz o problemach językowych, również  
o kosztach. Zwracano uwagę, że to nie jest 

tylko krótkotrwała akcja, że może być ko-
nieczne przygotowanie się do długofalowej 
pomocy. Wiele parafii podjęło się tego tru-
du, nawet te najmniejsze. 

Bp Jan Cieślar poinformował, że 7 maja 
br. w kościele Świętej Trójcy w Warszawie 
odbędzie się pierwsza w naszym Kościele 
ordynacja prezbiterska kobiet – ordyno-
wanych będzie 9 pań, które od wielu lat 
pełniły służbę diakona, wśród nich są trzy 
duchowne z naszej diecezji: dk. Małgorzata 
Gaś, dk. Halina Radacz i dk. Katarzyna  
Rudkowska. 

Biskup przypomniał, że do 30 września 
br. powinny odbyć się w poszczególnych 
parafiach wybory do Synodu Diecezjalne-
go na kolejną kadencją. Synod obecnej ka-
dencji został wydłużony o rok ze względu 
na panującą pandemię i niemożność prze-
prowadzenia wyborczych zgromadzeń pa-
rafialnych. Tak więc ta sesja jest właściwie 
ostatnią sesją tej kadencji.  Biskup zapropo-
nował, aby wczesną jesienią lub pod koniec 
lata odbyć jeszcze jedną sesję stacjonarną 
na zakończenie kadencji, aby podsumować 
ostatnie lata i podziękować za współpracę 
synodałom. Tę propozycję poddano głoso-
waniu i nie uzyskała ona większości, tym 
samym była to ostatnia sesja Synodu Die-
cezjalnego tej kadencji. Sesję zakończono 
modlitwą.   

Aldona Karska

SYNOD DIECEZJALNY DIECEZJI WARSZAWSKIEJ
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Mija kolejna kadencja Synodu Kościoła 
i Synodu Diecezjalnego. Była to kadencja 
wyjątkowa i trudna. Wiele sytuacji i zda-
rzeń było wymuszonych przez szalejącą nie 
tylko w naszym kraju, ale na całym świe-
cie pandemię covid-19. Zbierała ona też  
śmiertelne żniwo, odeszło wiele bliskich 
nam osób, również duchownych. Pande-
mia miała duży wpływ na sposób odprawia-
nia nabożeństw, pracę różnych gremiów 
kościelnych, od parafii począwszy do naj-
wyższych władz Kościoła. Ze względu na nie-
możność przeprowadzenia stacjonarnych 
zgromadzeń parafialnych, wydłużona zo-
stała kadencja synodów diecezjalnych  i tym 
 samym Synodu Kościoła. 

W mijającej kadencji Synodu Kościoła 
dokonano jednak dużego przełomu – otóż 
Synod, po kilku próbach w poprzednich 
kadencjach, w końcu przegłosował pozy-
tywnie wniosek o dopuszczenie kobiet do 
ordynacji prezbiterskiej. Należy przypo-

mnieć, że wniosek ten poprzedziły wielolet-
nie przygotowania grup roboczych również 
naszej diecezji, konferencje, dyskusje na 
łamach prasy kościelnej, inicjatywy Komisji 
Synodalnych ds. Kobiet. W mijającej kaden-
cji opracowano również wnioski dotyczące 
zabezpieczeń socjalnych duchownych. 

Sesje Synodu Diecezjalnego od mniej 
więcej połowy kadencji odbywały się zdal-
nie. Jedynie sesja, podczas której wybiera-
no biskupa diecezji na kolejną kadencję (20 
czerwca 2020r.), miała charakter stacjonar-
ny. Propozycja biskupa, aby na zakończe-
nie kadencji zorganizować sesję w trybie 
stacjonarnym, podczas której moglibyśmy 
podsumować nasze działania w ostatnich 
pięciu latach, nie uzyskała - niestety - apro-
baty. To mnie bardzo zasmuciło. Z sesji na 
sesję obserwowałam, jak kolejne osoby, 
biorące udział w sesji zdalnej za pośredni-
ctwem platformy ZOOM, wyłączają kamerę  
podczas jej trwania. W tej sytuacji nie wiem, 

REFLEKSJE SYNODAŁKI
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kto kryje się za tym czarnym kwadracikiem 
z nazwiskiem, „buźką”, kwiatkiem, luterską 
różą  czy innym obrazkiem! Do kogo mam 
mówić? Do czarnego ekranu? Duchowni, 
którzy do Synodu Diecezjalnego przyna-
leżą „z urzędu”, spotykają się co miesiąc, 
omawiają problemy, wymieniają pewnie 
doświadczenia, prowadzą rozmowy dusz-
pasterskie, wspierają się nawzajem. A dele-
gaci świeccy? Od 20 lat jestem w Synodzie 
Diecezji Warszawskiej. W latach 2007-2012 
byłam kuratorem diecezji. Zorientowa-
łam się wówczas, że świeccy delegaci nie 
znają się nawzajem, nie bardzo wiedzą do 
kogo się zwrócić, jak jest jakiś problem. Za-
proponowałam spotkania kuratorów raz  
w roku, a w razie potrzeby może nawet dwa 
razy. Początkowo synod przyjął pomysł z re-
zerwą, ale już po pierwszym spotkaniu oka-
zało się, że  takie spotkania są potrzebne. 
W kolejnej kadencji kurator Karol Werner 
rozszerzył te spotkania do rad parafialnych. 
Spotkania okazały się trafione, rozwijały 

się dyskusje, wymiana doświadczeń, in-
terpretacja regulaminów czy przepisów 
prawnych, ale bardzo ważne okazały się też  
rozmowy kuluarowe. Pandemia to prze-
rwała. W tej kadencji nawet chyba nie 
wszyscy się znamy! Możliwość porozumie-
wania się zdalnie za pomocą łączy elek-
tronicznych jest dużym ułatwieniem, ale 
powinniśmy z niej korzystać tylko w wyjąt-
kowych sytuacjach. Regularne spotkania 
za pośrednictwem ZOOM-u mogą spowo-
dować, że odzwyczaimy się od normalnych 
relacji międzyludzkich, zapomnimy, jak 
należy rozmawiać z żywym człowiekiem, 
patrząc mu w twarz. Bo wspólnota jest 
bardzo ważna. Nie rezygnujmy z niej! Nie 
chodźmy na skróty!

Na zakończenie chciałam podziękować 
wszystkim delegatom z naszej parafii za 
współpracę i zaangażowanie w różnych 
pracach na rzecz diecezji i Kościoła.

Aldona Karska

Rada Diecezjalna diecezji warszawskiej kadencji 2017-2022,  
od lewej: Elżbieta Byrtek, bp Jan Cieślar, kurator Karol Werner, ks. Wojciech Rudkowski 



15

INFORMATOR 2(112) 2022

W dniach 13-15 marca 2022 r. odbyła się 
Konferencja Biskupów VELKD1 oraz przed-
stawicieli Kościoła Ewangelicko-Augsbur-
skiego w RP. Biskupi z Niemiec i Polski 
wydali wspólne oświadczenie w sprawie 
odpowiedzialności Kościołów w związku  
z atakiem Rosji na Ukrainę, w którym  
podkreślili jak bezsensownym i tragicz-
nym wydarzeniem jest wojna, a obowiąz-
kiem Kościołów jest  przyczyniać się do 
pokoju i pojednania ponad wyznaniowy-
mi podziałami.2

Na zakończenie obrad w dniu 14 marca odbyła się 
wspólna wieczorna modlitwa w kościele Świętej Trój-
cy. Uczestnicy konferencji dołączyli do zgromadzo-
nych przed ołtarzem dzięki łączom internetowym 
zapewnionym przez Studio Lutheraneum. Spotka-
nie rozpoczął Bp Jerzy Samiec, a słowo wstępne o pa-
rafii wygłosił proboszcz, ks. Piotr Gaś. Modlitwie to-
warzyszył chór Semper Cantamus pod dyrekcją pani 
kantor Zuzanny Kuźniak oraz interludia organowe  
w wykonaniu p. Damiana Skowrońskiego. Uczestnicy 
konferencji mieli okazję usłyszeć również o tym, co ak-
tualnie dzieje się w naszym zborze. Dominował temat 
pomocy uchodźcom i szerokiej pracy diakonijnej. Kura-
tor parafii, p. Igor Chalupec, opowiedział o wyzwaniach 
finansowych przed którymi w ostatnich latach stanęła 

1  Zjednoczony Kościół Ewangelicko-Luterański w Niemczech (VELKD) jest stowarzyszeniem siedmiu Kościołów regionalnych, liczących 
łącznie około 8,2 mln członków. Jego członkami są: Ewangelicko-Luterański Kościół w Bawarii, Ewangelicko-Luterański Kościół w Brun-
szwiku, Ewangelicko-Luterański Kościół w Hanowerze, Ewangelicko-Luterański Kościół w Środkowych Niemczech, Ewangelicko-Lute-
rański Kościół w Północnych Niemczech, Ewangelicko-Luterański Kościół w Saksonii oraz Ewangelicko-Luterański Kościół w Schaum-
burgu-Lippe. Biskupem przewodniczącym jest biskup Ralf Meister (Hanower), zastępcą biskupa przewodniczącego jest biskup Kristina 
Kühnbaum-Schmidt (Schwerin). Przewodniczącym XIII Synodu Generalnego jest dr Matthias Kannengießer. Biurem VELKD w Biurze 
Kościelnym EKD w Hanowerze kieruje wiceprzewodniczący dr Horst Gorski.

2  Więcej na ten temat przeczytać można na stronie: https://www.luteranie.pl/przemawiac-jednym-glosem-na-rzecz-pokoju-i-pojednania

WSPÓLNA KONFERENCJA BISKUPÓW VELKD  
I KOŚCIOŁA EWANGELICKO-AUGSBURSKIEGO W RP  

z udziałem przedstawicieli Parafii Świętej Trójcy

14.03.2022 r. Ks. radca Piotr Gaś, proboszcz Parafii  
Świętej Trójcy w Warszawie

14.03.2022 r. Wystąpienie Igora Chalupca, 
kuratora Parafii E-A Świętej Trójcy
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parafia, p. Justyna Stanisławska, koordynatorka projektów parafialnych, opisała pracę wo-
lontariuszy oraz plany szerszego wsparcia ukraińskich uchodźców. Pani Agnieszka Bednar-
kiewicz-Sowińska mówiła o naszych placówkach oświatowych pracujących pod skrzydłami 
Fundacji Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe i o tym, jak wyglądają przygotowania do 
przyjęcia ukraińskich dzieci do szkoły i przedszkola, a p. Andrzej Weigle przedstawił pracę wo-
lontariuszy Studia Lutheraneum oraz szeroki wachlarz projektów realizowanych na parafial-
nym kanale YouTube. Spotkanie zakończyła wspólna Modlitwa Pańska i błogosławieństwo.

Tekst: Justyna Stanisławska
 Zdjęcia: Jakub Grzechociński 

WIECZORNA MODLITWA  
W WARSZAWSKIM GETSEMANI

Ksiądz biskup Jerzy Samiec – zwierzch-
nik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego  
w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Konfe-
rencja Biskupów Zjednoczonego Kościoła 
Ewangelicko-Luterańskiego w Niemczech 
(VELKD), zaprosili naszą Parafię do przygo-
towania wieczornej modlitwy w poniedzia-
łek 14 marca 2022 roku, na zakończenie 
drugiego dnia Konferencji Biskupów VELKD. 
Zapraszający uczestniczyli w wieczornej 
modlitwie zdalnie. Pierwotnie planowano 
modlitwę stacjonarną w kościele Świętej 

Trójcy. Z powodu pandemii zdecydowano 
jednak, że wszystkie punkty porządku ob-
rad Konferencji będą realizowane zdalnie. 

Przyjęliśmy to zaproszenie do wspól-
nej modlitwy z radością i jako wyróżnienie  
z co najmniej trzech powodów. Po pierwsze 
Biskupi VELKD oraz biskup Jerzy Samiec za-
prosili nas do wspólnej modlitwy po całym 
dniu intensywnej pracy konferencyjnej. Ze-
chcieli z nami przeżywać wspólnotę mod-
litwy w czasie, kiedy do głębi poruszała 
nas wojna w Ukrainie, w Europie i świecie.  

Chór Semper Cantamus pod dyrekcją Zuzanny Kuźniak
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W pierwszych dniach wojny rząd Republiki 
Federalnej Niemiec przyjął mało krytyczne 
stanowisko wobec napaści Rosji na Ukrai-
nę. Nasze zgromadzenie było więc okazją 
do dzielenia się naszym postrzeganiem wo-
jennej rzeczywistości. Biskupi słuchali nas. 
Słuchali innych zaproszonych na Konferen-
cję gości. Następnie sami przemówili i ogło-
sili wspólne oświadczenie – Biskupi VELKD 
oraz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 
w Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie woj-
ny w Ukrainie. Stwierdzili między innymi: 
Atak Rosji na Ukrainę, niczym nieuzasad-
niony, jest tragedią i jawnym pogwałce-
niem prawa międzynarodowego. Bóg jest 
przyjacielem życia i przeciwstawia się złu, 
które przejawia się w ludzkich działaniach. 
Uważamy, że obowiązkiem Kościołów  
w Europie i na całym świecie jest mówić 
jednym głosem ponad różnicami wyzna-
niowymi i religijnymi, i w ten sposób przy-
czyniać się do pokoju i pojednania. Posta-
wy, które gardzą ludźmi lub takie, które 
promują przemoc lub uzasadniają religij-
nie, zamiast położyć jej kres, lekceważą 
istotę wiary chrześcijańskiej i sprzeciwiają 
się Ewangelii. Wreszcie, co nie mniej waż-
ne, szkodzą one także ekumenizmowi. […] 
Jesteśmy przekonani, że religijne uspra-
wiedliwianie wojny jest błędne. Dlate-
go apelujemy do zwierzchnika Rosyjskiej 
Cerkwi Prawosławnej, aby wsłuchiwał się  
w głosy swojego Kościoła, które opowiada-
ją się za pojednaniem, i aby zdecydowanie 
siał pokój i miłość, które są wyższe od ludz-
kich marzeń o potędze. […] Jesteśmy zjed-
noczeni w modlitwie z ludźmi na Ukrainie,  
w Polsce i w krajach sąsiednich oraz z ludź-
mi w Rosji, którzy odważnie sprzeciwiają 
się wojnie. Zanosimy nasze skargi i prośby 
do Boga i ufamy w Jego wierność: <A wier-
ny jest Pan, który was utwierdzi i strzec bę-
dzie od złego.> (2 Tes 3, 3)

Po drugie, to niecodzienna sytuacja, 
kiedy wolno nam gościć w naszym kościele 
Świętej Trójcy zwierzchników regionalnych 
Kościołów luterańskich w Niemczech, liczą-
cych łącznie około 8,2 miliona członków. 
Mieliśmy okazję przedstawić im wizytów-
kę naszej Parafii. Proboszcz Parafii krótko 
przybliżył historię, obecną sytuację Parafii 
i przekazał najważniejsze dane statystycz-
ne charakteryzujące życie Zboru, którego 
rdzeniem jest liturgia. Kurator Igor Chalu-
pec opowiedział Biskupom o działalności 
gospodarczej Parafii, dzięki której Zbór fi-
nansuje swoje zadania misyjne. Wskazał 
również na konieczność redefiniowania 
priorytetów misyjnych Zboru w związku 
z niesieniem pomocy uchodzącym przed 
wojną w Ukrainie. Koordynatorka projek-
tów Justyna Stanisławska przedstawiła pra-
cę diakonijną dla uchodźców, realizowaną 
przez Grupę Tabita oraz naszych parafian. 
Pani Agnieszka Bednarkiewicz-Sowińska, 
prezes Zarządu Fundacji Ewangelickie To-
warzystwo Oświatowe, przybliżyła dzia-
łalność oświatową i społeczną Fundacji. 
Wreszcie Andrzej Weigle zreferował pracę 
Studia Lutheraneum, które na co dzień 
wspiera misję Zboru, upowszechnia jego 
obecność i służbę w środowisku Warszawy, 
w Polsce i poza granicami naszego kraju. 
Wszystkie wystąpienia były bogato ilu-
strowane zdjęciami i fragmentami filmów.  
O ich płynną emisję i jak również realiza-
cję całej transmisji dbali w Studiu Luthe-
raneum: Panowie Jarosław Błaszkowski, 
Adam Wróbel i Adrian Krajewski. Dodam, 
że realizacja online na platformie komu-
nikacyjnej Zoom była wyzwaniem tech-
nicznym dla parafialnego Studia, bowiem 
transmisja obejmowała również muzycz-
ny udział chóru Semper Cantamus pod 
dyrekcją Zuzanny Kuźniak oraz organisty  
Damiana Skowrońskiego. Wieczorne roz-
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myślanie przygotował i wygłosił ks. Piotr 
Gaś. Całość zwieńczyło wspólne zmówienie 
modlitwy Pańskiej. Jakże mocno porusza  
w taki wieczór wspólne wołanie do Boga: 
Ojcze nasz!

W końcu jest trzeci powód, dla które-
go wieczorną modlitwę w naszym domu 
modlitwy w trakcie Konferencji VELKD  
z udziałem przedstawicieli naszego Koś-
cioła w Polsce, postrzegamy jako wyjątko-
we wydarzenie i wyróżnienie dla naszego 
Zboru. Cała rodzina Kościołów luterańskich  
w świecie przygotowuje się do 13. Wal-
nego Zgromadzenia Światowej Federacji 
Luterańskiej. Zaplanowano je w terminie 
21-27 czerwca 2023 roku w Krakowie. Wie-
rzymy, że wieczorne przebywanie w miej-
scu ciszy, naszym warszawskim Getsemani, 
rozmyślanie i wspólna modlitwa, było bło-

gosławionym siewem Bożego Słowa, im-
pulsem do czuwania w modlitwie i kolejną 
lekcją dla nas uczennic i uczniów naszego 
Pana, abyśmy przez naśladowanie Jezusa 
Chrystusa wypełniali powierzoną nam mi-
sję w tym świecie. To świat rozchwiany, do-
tknięty cierpieniem, śmiercią, ale przecież 
nie jest to świat zapomniany przez Boga  
w Trójcy Świętej Jedynego. 

Dziękujemy Biskupom za wspólną 
modlitwę. Dziękujemy za ich jednoznacz-
ne świadectwo, którego potrzebujemy  
w mrocznym czasie. Pamiętamy o poleceniu 
Jezusa Chrystusa: …zostańcie tu i czuwajcie. 
[…] Wstańcie, pójdźmy…(Mk 14, 34c. 42a) 
Dokąd, Panie? Panie nasz, dokąd…

Warszawa, 29.03.2022
ks. Piotr Gaś

Budowa organów firmy Hillebrand  
w roku 1998 w kościele luterańskim Świętej 
Trójcy w Warszawie była jednym z najważ-
niejszych wydarzeń dotyczących kultury 
organowej Warszawy i całego Mazowsza*. 
Powstał wspaniały mechaniczny instru-
ment o historyzującej stylistyce nawiązu-
jącej do przełomu siedemnastego i osiem-
nastego wieku. Od samego początku wokół 
tego instrumentu ogniskowały się wyda-
rzenia artystyczne o dużym znaczeniu dla 
kultury muzycznej stolicy. Organy służyły 
godnie nie tylko w liturgii, lecz były wyko-
rzystywane do różnego typu działań kultu-
rotwórczych i edukacyjnych jak koncerty, 
kursy muzyczne, nagrania. 

Organy piszczałkowe są ogromnym, bar-
dzo skomplikowanym urządzeniem, czułym 
na zmiany temperatury, wilgotności, za-
brudzenie, które - jak każda maszyna bez 
wyjątku - potrzebuje stałego doglądania 
i serwisu. Nie ma jednak dwóch identycz-
nych instrumentów, każdy jest unikalnym 
autorskim, odrębnym projektem, a przez 
to także i wymagania serwisowe są nace-
chowane indywidualnie. Z tego powodu 
najlepszym rozwiązaniem jest współpraca 
właściciela organów z budowniczym, bądź 
firmą wdrożoną w arkana techniczne da-
nego instrumentu. Dodatkowym istotnym 
elementem wpływającym na kondycję or-
ganów, jest sposób ich eksploatacji. Oczy-

REMONT ORGANÓW W KOŚCIELE LUTERAŃSKIM 
ŚWIĘTEJ TRÓJCY W WARSZAWIE

…Sławcie Pana na cytrze, grajcie Mu na harfie o dziesięciu strunach… 
pełnym głosem śpiewajcie Mu wdzięcznie…. (Ps 33, 2. 3b) 



19

INFORMATOR 2(112) 2022

wiście im większa, tym zużycie instrumentu 
też większe, ale paradoksalnie nieużywanie 
regularne instrumentu często prowadzi do 
jeszcze większych problemów technicz-
nych. Stąd też najlepszym rozwiązaniem 
jest regularne „ogrywanie” instrumentu  
z zachowaniem higieny jego pracy, a jedno-
cześnie stały i regularny nadzór serwisowy, 
w ramach którego wszelkie usterki, które 
zawsze się pojawiają, są natychmiast iden-
tyfikowane i eliminowane.   

Po postawieniu instrumentu w latach 
1997-1998 parafia luterańska z nieznanych 
nam obecnie przyczyn nie zawarła umowy 
serwisowej z budowniczym organów, choć 
ten taką przedłożył. Ten błąd miał niestety 
swoje konsekwencje. Choć opiekę sprawo-
wali doraźnie różni organmistrzowie, stan 
techniczny instrumentu stopniowo się ob-
niżał. Dodatkowym elementem wpływają-
cym na pogorszenie jakości funkcjonowa-
nia organów był zakończony w roku 2017 
remont i rewaloryzacja wnętrza kościel-
nego, które z jednej strony spowodowały 
nagromadzenie się kurzu w instrumencie 
zmieniając strój i intonację głosów, z dru-
giej – zmieniły obraz akustyczny wnętrza, 
co razem wpływało niekorzystnie na odbiór 
brzmienia organowego. Instrument stra-
cił swój blask i charakter, a przy tym coraz 
częściej stwarzał nieoczekiwane problemy 
techniczne. 

W zawiązku z powyższym zaistniała 
potrzeba przeprowadzenie generalnej re-
nowacji instrumentu. Tutejszy proboszcz  
ks. Piotr Gaś już w latach 2016-2017 na-
wiązał w tej sprawie kontakt z organmi-
strzem Martinem Hillebrandem. Niestety 
trzy długie rozmowy telefoniczne nie przy-
niosły oczekiwanego skutku i nie udało się 
namówić Organmistrza do przyjazdu do 
Warszawy w celu zdiagnozowania stanu in-
strumentu i zaplanowania prac w organach 

po przeprowadzeniu generalnego remontu 
konserwatorskiego kościoła Świętej Trójcy. 
W tej sytuacji 8 lipca 2017 roku proboszcz 
osobiście złożył wizytę Martinowi Hille-
brandowi w jego warsztacie w Isernhagen 
koło Hanoweru. Rozmowy nie były łatwe, 
ale ostatecznie ich efekt był po myśli Parafii. 
Uzgodniono wówczas, że po zakończeniu 
generalnego remontu kościoła (nb. ukoń-
czonego niedługo później - jesienią 2017), 
Hillebrand miał przyjechać do Warszawy 
i obejrzeć organy. Stało się to dopiero we 
wrześniu 2019 roku, zaś 28 marca 2020 roku 
organmistrz przedłożył Parafii na piśmie 
zakres prac, które są konieczne dla zabez-
pieczenia właściwego stanu technicznego 
i przywrócenia instrumentowi pierwotnej 
funkcjonalności. Ta ekspertyza pozwoliła 
Radzie Parafialnej przygotować budżet dla 
tego projektu i rozpocząć poszukiwania źró-
deł finansowania i darczyńców gotowych 
wesprzeć czyszczenie instrumentu, prace 
techniczne i ponowną intonację organów. 
Niestety pandemia utrudniła szybkie przy-
stąpienie do prac. We wrześniu 2021 roku 
powrócono do rozmów z Hillebrandem,  
w rezultacie których parafia podpisała umo-
wę o przyprowadzeniu prac, na podstawie 
której przystąpiono do nich na początku  
lutego 2022 roku; instrument został cał-
kowicie zdemontowany, część elementów 
technicznych przewieziono do warsztatu 
organmistrzowskiego celem naprawy, nato-
miast wszystkie piszczałki poddano oczysz-
czeniu na miejscu w kościele. Na prośbę 
tutejszych organistów Romana Szlaużysa 
oraz Damiana Skowrońskiego, ks. Piotr 
Gaś 12 lutego zwrócił się do mnie z prośbą  
o nadzór i poprowadzenie prac związanych 
ze strojeniem i intonacją instrumentu, którą 
przyjąłem. Ponieważ charakter prac organ-
mistrzowskich ze względu na uwarunkowa-
nia finansowe był zachowawczy, należało 
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się zastanowić w jaki sposób można wpły-
nąć na polepszenie jakości brzmienia bez 
dużej ingerencji technicznej w aparat pisz-
czałkowy. W ramach rewaloryzacji wnętrza 
kościelnego pojawiły się na galeriach fotele 
obite tkaniną, również na ławach na pozio-
mie zero pojawiły się poduszki. Tak duża 
ilość materiału pochłaniającego dźwięk  
generalnie bardzo korzystnie wpłynęła 
na warunki akustyczne wnętrza, ale była 
wyzwaniem dla dotychczasowej intonacji 
instrumentu, która była dostosowana do  
innych warunków akustycznych. Trzeba 
było dostosować brzmienie organów, któ-
re w nowej sytuacji w jednych zakresach 
otrzymywało lepsze warunki propagacji 
dźwięku, w innych gorsze. W pierwszej 
kolejności jednak chciałem uzyskać infor-
macje „z pierwszej ręki” od użytkowników, 
dlatego w dniu 21 marca 2022 parafia 
zorganizowała spotkanie on-line, w któ-
rym oprócz mnie wzięli udział obaj organi-
ści i ksiądz proboszcz. W czasie tej bardzo 
owocnej długiej dyskusji nie tylko zwerba-
lizowaliśmy wszystkie dotychczasowe man-
kamenty brzmieniowe instrumentu sprzed 
renowacji, ale również określiliśmy oczeki-
wania, co do jego charakteru po remoncie. 

Spisane przeze mnie uwagi i sugestie  
zostały przesłane firmie organmistrzowskiej 
i zostały zrealizowane w całości:
-  postanowiono pozostawić wcześniejszy 

strój Neidhardt dla dużego miasta (1732) 
oraz jego wysokość dla a’= 440 Hz;

-  we wszystkich głosach 16’ miała zostać po-
prawiona wymowa piszczałek i ich dynami-
ka, zwłaszcza w dolnej oktawie, aby głosy 
te lepiej budowały fundament brzmienia, 
w sytuacji, gdy kościół będzie wypełniony 
dużą liczbą ludzi (np. zwłaszcza podczas 
liturgii świątecznych w okresie Wielkiego 
Tygodnia i Bożego Narodzenia),

-  wszystkie głosy pryncypałowe w Haup-
twerku włącznie z miksturą miały zostać 
zbalansowane w taki sposób, aby struk-
tura 8’-4’-2’ była wystarczającą podstawą 
pełnego brzmienia, a mikstura była jego 
zwieńczeniem /koroną, a nie tworzyła od-
rębnej jakości;

-  na życzenie organistów pozostawiono bez 
zmian miękkie solowe brzmienie głosu 
Trompete 8’ w Hauptwerku oraz Dulzian 
8’ w Oberwerku, który brzmi podobnie 
do głosu Clarinete. Te głosy miały zostać 
tylko wyrównane w swoim przebiegu;

 lub w częściowo:
- we wszystkich głosach 8’ w Hauptwerku 

miała zostać poprawiona wymowa pisz-
czałek i ich dynamika, zwłaszcza w dolnej 
oktawie, aby poprawić ich wyrazistość;

- w Oberwerku zasugerowano integrację 
brzmieniową wszystkich głosów fleto-
wych, budujących zestaw kornetowy  
(8’-4’-3’-2’-1 3/5’), zwłaszcza wzmocnie-
nie głosu 2’, a zniwelowanie intensywno-
ści tercji;

-  w głosach językowych miały zostać wzmoc-
nione w sekcji pedałowej głosy językowe, 
przede wszystkim Trompete 4’, aby pedał 
był wyraźny w pełnym brzmieniu.

Jedynym postulatem, którego nie udało 
się zrealizować było wzmocnienie w Ober- 
werku kwinty 1 1/3 oraz Scharff, aby  
w proporcjonalny sposób „rozjaśniało” peł-
ne brzmienie organowe przy połączeniu 
obu manuałów.

Pomimo początkowej wstrzemięźliwości 
intonator Bernhard Buschmeier wspoma-
gany przez Nicolasa Hillebranda przystąpił 
do pracy uwzględniając w miarę możliwości 
nasze oczekiwania. Zrealizowano wszystko 
to, co nie wymagało większej ingerencji 
w strukturę piszczałki (przede wszystkim 
nie wymagało jej przycięcia). Po pierwszej 
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fazie strojenia 7 marca odbyło się spotka-
nie w kościele, na którym mieliśmy okazję 
zweryfikować intonację głosów podstawo-
wych i omówić kierunki prac nad głosami 
alikwotowymi, wielorzędowymi. 14 marca 
ponownie spotkałem się z intonatorem, 
który przedstawił mi dotychczasowe wyni-
ki jego pracy. Ostateczny odbiór wszystkich 
prac nastąpił 17 marca. Prezentacji w obec-
ności ks. proboszcza, organmistrzów oraz 
mojej dokonał tutejszy organista Damian 
Skowroński.

Wbrew pozorom tak w sumie nieznacz-
ne prace spowodowały, że organy brzmią 
obecnie pełnią swoich technicznych moż-
liwości, które są zawarte w piszczałkach. 
Brzmienie instrumentu w kościele jest  
nienachalne, charakteryzuje się dużą krą-
głością i odpowiednim balansem między 
głosami i sekcjami organowymi. Poszcze-
gólne rodzaje głosów są dużo bardziej zniu-
ansowane. Imponuje obecnie zwłaszcza  
malarska wręcz różnorodność i selektyw-
ność barwowa głosów podstawowych, 
które poprzez zróżnicowaną dynamikę  
i charakter, tworzą wspólnie kilkustop-
niowe crescendo. Również zdecydowany  
charakter poszczególnych zestawów głosów 
w obrębie 8’-4’-2’ w obu sekcjach świetnie 
korespondują ze sobą w fakturach dialogu-
jących. Pełne brzmienie jest raczej ciem-
ne i masywne poprzez fakt wzmocnienie  
fundamentu szesnastostopowego, ale  
z pewnością dobrze będzie funkcjonować 

ze śpiewem zboru podczas wielkich uroczy-
stości. Miękkie brzmienie organów w koś-
ciele Świętej Trójcy w Warszawie wyróżnia 
się obecnie na tle innych warszawskich in-
strumentów swoją szlachetnością i zachęca 
do wykorzystywania nie tylko liturgicznego, 
do którego nadaje się wręcz idealnie, ale 
również do przywrócenia mu należnego 
miejsca na mapie artystycznej Warszawy. 
Instrument może służyć zarówno do celów 
pedagogicznych, jak i koncertowych, przy-
ciągając w ten sposób do tego przepiękne-
go wnętrza nowych odbiorców i integrując 
członków Parafii. 

Organy są zawsze bardzo specyficznym 
elementem wystroju świątyń łączącym sfe-
rę sacrum ze sferą profanum, zaświadcza-
jącym o kulturze i zasobności społeczności 
wyznaniowej oraz jej stosunku do sztuki 
i piękna. Są swoistą wizytówką, która ma 
zachęcać do przyjścia do kościoła i dołą-
czenia do tej społeczności ludzi z zewnątrz. 
Jestem przekonany, że odnowione organy 
Hillebranda w luterańskim zborze Świę-
tej Trójcy te wszystkie funkcje posiadają 
i przyczynią się do rozkwitu sztuki i wiary 
łącząc w swoich murach społeczność wier-
nych ze wszystkimi ceniącymi i wyznający-
mi podobne wartości. Niech głos organów 
wznoszący się w świątyni warszawskiej  
na chwałę Pana, oznajmia jego Ewangelię  
i łączy wszystkich ludzi dobrej woli.

Prof. dr hab. Andrzej Szadejko   

* Więcej o historii powstania organów w Kościele Św. Trójcy pisał dr Jerzy Toeplitz w artykule Dwudzie-
stolecie nowych organów …. zamieszczonym w Informatorze Parafialnym nr 3 (94)/2018. (przyp. red.)
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REMONT ORGANÓW  
fot. Justyna Stanisławska
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APEL O WSPARCIE DLA UKRAINY  
W SYTUACJI KONFLIKTU ZBROJNEGO

24 lutego 2022 
Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i prezes Diakonii Polskiej apelują 
o okazanie solidarności z Ukraińcami i Ukrainkami w związku z sytuacją konfliktu 
zbrojnego.

W sytuacji kiedy docierają do nas kolejne relacje o eskalacji napięć i rozpoczę-
ciu działań zbrojnych we wschodniej Ukrainie, o ofiarach śmiertelnych i ostrze-
liwanych obiektach – nie możemy pozostać obojętni. Chcemy zapewnić naszych  
sąsiadów, że w kryzysowych momentach człowiek nie zostaje pozostawiony sam 
sobie.

Biskup Jerzy Samiec i Biskup Ryszard Bogusz zaapelowali wspólnie o składanie 
ofiar na realizację pomocowych projektów. Diakonia Polska pragnie reagować 
tam, gdzie będzie to możliwe. Z jednej strony ważne będzie zaopatrzenie cen-
trów pomocowych na Ukrainie w żywność, środki higieniczne, materace, koce, 
śpiwory czy kuchnie polowe. Z drugiej strony – potrzeba przygotować i wyposa-
żyć miejsca, w których uchodźcy mogliby znaleźć schronienie na terenie Polski. 
W dłuższej perspektywie niezbędne mogą okazać się również programy wsparcia 
psychologicznego dla dzieci i dorosłych – cała niełatwa sytuacja powoduje prob-
lemy ze zdrowiem, zwiększa stres i uczucie niepokoju.

„Życie w pokoju i poczuciu bezpieczeństwa to prawo każdego człowieka. Nie 
możemy więc pozostać obojętni na to, co dotyka naszych sąsiadów. Dlatego też 
chcemy wesprzeć tych, którzy znaleźli się w środku konfliktu i zmuszeni są po-
dejmować decyzje, które wpłyną na dalsze życie zarówno ich samych, jak i ich 
najbliższych. Okażmy im wsparcie w tym trudnym czasie” – napisali biskupi.

Dla dania nadziei na lepsze jutro i stworzenia namiastki normalności liczy się 
każdy dar.

Zbiórka potrwa do dnia 30 kwietnia 2022. Dziękujemy za każdy dar serca!  
Każda wpłata ma wielką wartość i przyczyni się do poprawy sytuacji życiowej 
bezpośrednich odbiorców działań pomocowych.

Dane konta bankowego:

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP (Diakonia Polska) 
ul. Miodowa 21, 00-246 Warszawa 
Bank PEKAO S.A. I O/Warszawa 
Numer konta: 78 1240 1037 1111 0000 0693 1384 
z dopiskiem „Ukraina”
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Krótko po wejściu wojsk rosyjskich na Ukrainę w na-
szej parafii zawiązała się grupa wolontariuszy, chcących 
nieść pomoc uchodźcom. Jest nas około 40 osób, przy-
jęliśmy nazwę Tabita – nie tylko w nawiązaniu do Ośrod-
ka w Konstancinie-Jeziornej, gdzie parafia postanowiła 
udostępnić nocleg pierwszym uchodźcom, ale i z chęci 
kontynuowania dzieła Diakonatu Warszawskiego.

Przyjęcie uciekających przed wojną osób jest ogrom-
nym wyzwaniem. Postanowiliśmy przygotować ok. 24 
miejsca noclegowe w ośrodku w Konstancinie-Jezior-
nej oraz kolejnych 22-24 w kilku mieszkaniach budyn-
ku parafialnego przy ul. Kredytowej 4. Aby praca szła 
sprawnie podzieliliśmy się na zespoły: techniczny, za-
opatrzenia, transportowy, ds. kontaktów z uchodźcami,  
ds. kontaktów z instytucjami oraz ds. pozyskiwania fun-
duszy. Wszystkie zespoły pracują nad przygotowaniem pokoi i mieszkań, organizacją ich 
wyposażenia nie tylko w meble i niezbędny sprzęt AGD, ale i podstawowe rzeczy potrzeb-

ne uchodźcom: ubrania, kosmetyki, chemię 
gospodarczą, lekarstwa, zabawki i wypraw-
ki szkolne dla dzieci i młodzieży. 

Pierwsi goście pojawili się już 6 marca, 
niektórzy zdążyli pojechać dalej, inni są  
z nami do tej pory; za chwilę powitamy 
kolejne potrzebujące osoby. Wszystkim 
staramy się pomóc w załatwieniu niezbęd-
nych formalności, związanych z rejestracją 
pobytu w Polsce, opieką medyczną, szkołą. 
Staramy się, aby czuli się pewnie i mogli od-
naleźć się w obcym kraju i w nowej rzeczy-
wistości. Poprzez spotkania poznajemy ich 
potrzeby i problemy, a są one bardzo różne 
i jest ich wiele. Część uchodźców to osoby 
głuche lub z trudnościami w poruszaniu się, 
często zalęknione, z wojenną traumą. Praca 
z nimi nie jest łatwa i wymaga wiele cierpli-
wości i zrozumienia.

Na razie jeszcze się organizujemy, ale 
niedługo chcielibyśmy poza zapewnieniem 

GRUPA TABITA 
Otwieramy nasze serca i drzwi domów  

dla ukraińskich uchodźców
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dachu nad głową, wyżywienia i formalności, otoczyć ich pomocą psychologiczną, dać moż-
liwość choćby podstawowej nauki języka polskiego, pomóc w znalezieniu pracy i poznania 
miasta, w którym przyszło im teraz mieszkać.

Dziękujemy wszystkim osobom, które nas wspierają darami i wpłatami na konto parafii, 
dzięki którym możemy pomagać „naszym” uchodźcom.

Tekst: Koordynatorka projektów parafialnych, Justyna Stanisławska 
Zdjęcia: Marek Szochner, Sebastian Madejski, Jarosław Błaszkowski
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Mimo trwającej pandemii na sezon jesien-
no-zimowy 2021-2022 Muzeum Warszawskiej 
Pragi przygotowało wystawę, mogącą zain-
teresować każdego w wieku od 5 do 105 lat. 
Jej tytuł „Rzeczy do zabawy. Edward Manitius  
i jego wytwórnia”. 

W kilku salach uwagę zwiedzających przy-
kuwają kolorowe, wykonane z drewna figurki 

zwierząt i owoców, wielkanocne pisanki, różnych rozmiarów drewniane zabawki poruszane 
przy pomocy prostych dźwigni, układanki i klocki konstrukcyjne. Wszystkie wyroby były 
opatentowane i oznakowane logo firmy. Większość wyrobów była otwierana, wydrążona 
w środku. Zamawiane przez znane wytwórnie 
cukiernicze: Wedla, Fuchsa, Piaseckiego i in-
nych były używane jako bombonierki na drob-
ne słodycze. Ustawiane w witrynach i na pół-
kach sklepowych przyciągały uwagę klientów. 
Po wykorzystaniu słodkiej zawartości stawały 
się zabawkami, elementami dekoracji wnętrz 
lub schowkami na drobiazgi. Wszystkie wspo-
mniane wyżej cacka powstały w Wytwórni 
zabawek i wyrobów zdobniczych, mieszczącej 
się w latach 1926-1949 w praskiej kamienicy 
przy ulicy Kępnej 15.

Założycielem wytwórni był Edward Manitius (1902-1975), pochodzący ze znanej war-
szawskiej rodziny ewangelickiej. Jego dziadkiem był Karol Gustaw Manitius, superinten-
dent Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Królestwie Polskim, ojcem - Ludwik Karol 

(1855-1925), inżynier chemik, kierownik emalierni 
w zakładach wyrobów metalowych i emaliowa-
nych Wulkan (dawnym zakładzie Karola Mintera). 
Przyrodnią siostrą Edwarda była Aniela Manitius-
-Drewitzowa, żona Teodora, właściciela majątku 
Całowanie (patrz: Informator Parafialny nr 5/2021), 
stryjecznym bratem ks. Gustaw Manitius proboszcz 
w Poznaniu i senior Diecezji Wielkopolsko-Poznań-
skiej, zamordowany przez Niemców w 1940 roku. 

Edward Manitius urodził się 8 czerwca 1902 
roku na waszawskiej Pradze, w należącej do jego ro-
dziców kamienicy przy ul. Kępnej 15. Po ukończeniu 

Z KART HISTORII...

EDWARD MANITIUS I JEGO WYTWÓRNIA

Edward Manitius (1902-1975)
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gimnazjum im. Emiliana Konopczyńskie-
go (po upaństwowieniu w 1919 r. szko-
ła otrzymała imię Adama Mickiewicza)   
studiował ekonomię w Wyższej Szkole 
Handlowej. Obdarzony wyobraźnią pla-
styczną zainteresował się projektowa-
niem zabawek i innych elementów sztuki 
zdobniczej. Odbył kilka podróży zagranicz-
nych w celu poznania nowych tendencji 
w tych dziedzinach. W 1926 roku założył 
wspomnianą wyżej wytwórnię. Osobiście 
projektował wyroby, wykonywane na-
stępnie przez kilkunastu pracowników.

Oprócz zabawek i bombonierek wykonywano 
zamówienia na wyposażenie sklepów, takich jak 
apteki, drogerie, zarówno w Warszawie, jak i w in-
nych miastach Polski oraz za granicą. Niektóre wy-
roby z ulicy Kępnej były eksponowane  w pawilonie 
polskim na Światowej Wystawie w Nowym Jorku. 
Po wybuchu wojny w 1939 roku wytwórnia zmieni-
ła trochę profil produkcji, przestawiając się na ele-
menety bardziej przydatne w trudnych czasach, na 

przykład popularne w czasie okupacji drewniaki. Po przerwie spowodowanej wybuchem 
powstania warszawskiego wznowiła działalność w czerwcu 1945 roku. Działając w nowych 
warunkach ustrojowych Manitius nastawił się na współpracę z Ministerstwem Oświaty, 
produkując zabawki i inne pomoce dydaktyczne dla przedszkoli i szkół. 

W 1949 roku władze, walcząc z prywatną wytwórczością, wprowadziły przymusowy 
zarząd państwowy, pozbawiając właściciela wpływu na profil produkcji. Wytwórnię pod-
porządkowano Cepelii, a w 1950 roku ostatecznie uniemożliwiono działalność, odbiera-
jąc właścicielowi urządzenia niezbędne 
do produkcji. W poszukiwaniu źródeł 
utrzymania  Edward Maniutius podjął 
działalność dydaktyczną w Wyższej Szko-
le Pedagogicznej, współpracował także  
z Warszawską Izbą Rzemieślniczą i Ce-
chem Rzemiosł Różnych oraz  projekto-
wał wyroby pamiątkarskie i reklamowe 
dla Cepelii i PTTK. Zmarł 6 września 1975 
roku, pochowany został w grobie rodzin-
nym na cmentarzu Ewangelicko-Augs-
burskim w Warszawie.

   Alicja Sadomska

Karol Gustaw Manitius  
(1823-1904), proboszcz parafii 

E-A Świętej Trójcy  
i superintendent Kościoła E-A  

w Królestwie Polskim

Ksiądz Gustaw Manitius 
(1880-1940), proboszcz 

polskiego zboru w Poznaniu 
od 1924 r., zamordowany  

w Forcie VII w 1940 r.
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Postać Juliusza Burschego była i jest 
– jak przekonują redaktorzy niedawno 
nadanej audycji radiowej Radia Lublin – 
niezbyt znana w Polsce, a warta upamięt-
nienia. Czy aby na pewno? Lista tych upa-
miętnień jest już dość długa. Wydarzenia 
zorganizowane przez luterański Kościół 
w Berlinie w lutym 2018 r., gdy odnala-
zły się dokumenty dotyczące dokładnych 
okoliczności choroby i śmierci biskupa. 
Pośmiertne uhonorowanie medalem Orła 
Białego na stulecie niepodległości w listo- 
padzie 2018 r., wśród niedużej grupy  
innych ważnych Polaków ostatniego stu-
lecia. Upamiętnienie we wrześniu 2019 r. 
przez Wspólnotę Sant’Egidio w kościele Św. 
Bartłomieja na wyspie na Tybrze w Rzymie, 
jako męczennika dwudziestowiecznych  
totalitaryzmów. Oprócz tego film Leszka 
Wiśniewskiego, audycje, wystawa plene-
rowa zorganizowana w Lublinie przez tam-
tejszy oddział IPN w lutym tego roku… Upa-
miętnień było więc już sporo i to zaledwie  
w ostatnich czterech latach. Jednak osoba 
biskupa, zwierzchnika Kościoła Ewangeli-
cko-Augsburskiego w „Kraju Przywiślań-
skim”, a potem w II Rzeczypospolitej, nie 
jest jednak nadal zbytnio znana w Polsce.  
A warto ją przypomnieć, gdyż w lutym mi-
nęło okrągłe osiemdziesiąt lat od śmierci, 
a we wrześniu minie sto sześćdziesiąt lat 
od urodzin. Przekaz, jaki niosła Jego dzia-
łalność, pozostaje nadal aktualny. Ostat-
nie tygodnie pokazały, że historia wcale 
się „nie skończyła” (jak przekornie głosił 
Francis Fukuyama w swej znanej książce),  

a patriotyzm nie jest (nie musi być) pustym 
słowem, czego dowodzą bohaterskie posta-
wy wielu Ukraińców. Nadal też ważne pozo-
staje pytanie, czym jest wyznanie religijne 
oraz wiara i jak się one mają do postawy 
względem ojczyzny. Aby przypomnieć po-
stać Juliusza Burschego warto przytoczyć 
tekst, który powstał w lutym 2018 r. z okazji 
upamiętnienia berlińskiego. W tekście tym 
zwracałem uwagę na okoliczności histo-
ryczne, w jakich przyszło działać biskupowi, 
a porównania do dziejów Kościoła greko-
katolickiego w dzisiejszej Ukrainie i postaci 
metropolity Andrzeja (Andreja) Szeptyckie-
go (Szeptyćkiego) zyskały obecnie dodatko-
wo na aktualności w obliczu najazdu rosyj-
skiego na Ukrainę.

Społeczny i polityczny kontekst 
działalności ks. bpa Juliusza Burschego

Cieszę się, że z perspektywy stulecia 
od utworzenia suwerennego Państwa Pol-
skiego, mam zaszczyt nakreślić kontekst 
działalności zwierzchnika tego Kościoła, 
biskupa Juliusza Burschego. Mam przy tym 
nadzieję, że dzięki odnalezieniu miejsca 
Jego pochówku możliwe będzie spełnienie 
marzenia trzech pokoleń jego najbliższych, 
przeniesienia Jego prochów w miejsce,  
z którym związał się na całe życie, do War-
szawy. Ten symboliczny gest stanie się, 
mam nadzieję, nowym istotnym impulsem 
do pogłębienia procesu pojednania polsko-
-niemieckiego po drugiej wojnie światowej, 
pojednania, o które było tak trudno przez 
dwie dekady po 1945 r. i które nawet dziś 
nie jest kwestią bezdyskusyjną.

WSPOMNIENIA...
WSPOMNIENIE O BISKUPIE JULIUSZU BURSCHE 

W 80. ROCZNICĘ ŚMIERCI
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Dzieje życia Juliusza Burschego można 
podzielić na dwa okresy: okres młodości, 
chłonięcia atmosfery XIX w., budowania 
osobowości i wykuwania się idei, którym 
był wierny przez resztę życia. Drugim okre-
sem było wejście w wir polityki od 1905 r.  
i uzyskanie niezwykłych na te czasy szans na 
realizację planów dotyczących Kościoła. 

Okres młodości Biskupa to były ostat-
nie dekady XIX w., okres przyspieszających 
procesów modernizacyjnych, słabnięcia 
dawnych sił spajających grupy społeczne 
oraz wzmacniania się więzi nowego typu, 
narodowego. Idea narodu wykuwała się 
na Zachodzie Europy od czasów Rewolu-
cji Francuskiej, stopniowo dzięki pismom 
niemieckiego filozofa Johanna Gottfrieda 
Herdera obejmowała także narody Europy 
Środkowo-Wschodniej. Inteligencja tego 
regionu podjęła się w pierwszej połowie 
wieku XIX misji rozbudzania świadomości 
narodowej wśród mas plebsu miejskiego 
i chłopów za pomocą m.in. zakładanych 
szkół i wydawanych czasopism. Tak było  
w Czechach, na Górnych Węgrzech wśród 
Słowaków, a także na podzielonych poli-
tycznie ziemiach zamieszkiwanych przez 
ludność ukraińską, wśród Węgrów i Po-
laków. W drugiej połowie wieku, okresie 
młodości ks. Biskupa, niewiele pozostało 
już ziem, które by nie były przedmiotem 
tego typu działań. Biskup Bursche także był 
trochę tego typu budzicielem.

Bursche pochodził z rodziny niemie-
ckiej, zamieszkałej na terenach dawnej 
Rzeczypospolitej Polsko-Litewskiej, wy-
chował się w niemieckojęzycznym luterań-
skim środowisku powstającego wówczas 
wielkiego okręgu przemysłowego wokół 
Łodzi. Należał do jednej z rodzin, którą 
skusiły warunki oferowane przybywającym 
z zagranicy cudzoziemcom-rękodzielnikom 
przez władze istniejącego od 1815 r. Króle-

stwa Polskiego. Królestwo to było częścią 
Cesarstwa Rosyjskiego i z biegiem czasu 
urzędy, szkoły i sądy stawały się tu przed-
miotem odgórnej rusyfikacji. Jego ojciec 
przewodził jednej z gmin luterańskich,  
a jego parafianie byli Niemcami, którzy wy-
brali sobie polską część Rosji jako miejsce 
stałego zamieszkania. W tym środowisku 
wzrastał w kulturze luterańsko-niemieckiej. 
Tak jak ojciec, został wykształcony na pa-
stora, jednak w przeciwieństwie do niego 
kształcił się w największym ośrodku polskiej 
kultury w Królestwie Polskim, Warszawie, 
gdzie miał okazję słuchać kazań gorącego 
polskiego patrioty, proboszcza warszaw-
skiego ks. Leopolda Otto. Ten duchow-
ny i myśliciel miał wizję skupienia razem 
wszystkich nielicznych w sumie polskoję-
zycznych luteranów, m.in. ze Śląska Austria-
ckiego, Mazur, Warszawy i innych ziem oraz 
przekonania do luteranizmu szerszych grup 
rzymskich katolików. Nie był to wybór oczy-
wisty. Rzeczpospolita miała świetny w swej 
historii okres triumfu Reformacji za czasów 
ostatnich Jagiellonów, ale też ponad sto 
lat rekatolicyzacji od ok. połowy XVII w. 
Idea polskiego luteranizmu była więc dość 
„egzotyczna”, ale sprzyjała jej twórcza at-
mosfera pierwszej połowy wieku XIX, gdy 
wśród myślicieli społecznych traciły na sile 
inspiracje religijne, a motywem przewod-
nim stawały się wątki narodowe. Ks. Otto 
dał się porwać duchowi romantycznemu, 
przyjmując przy okazji inną, nierealną wów-
czas ideę: wskrzeszenia państwa polskiego.

Polski nie było na mapie dziewiętna-
stowiecznej Europy, a myśl przywrócenia 
dawnej Rzeczypospolitej jako wspólnoty 
politycznej była od początku zaborów lan-
sowana przez szlachtę. Idea ta z biegiem 
dekad znalazła zwolenników w szerszych 
rzeszach społeczeństwa, w tym pochodzą-
cej ze szlachty inteligencji oraz mieszczań-
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stwie, częściowo pochodzenia niemie-
ckiego. W 1861 r., rok przed urodzeniem 
Juliusza Burschego, w okresie niepokojów 
przed powstaniem przeciw Rosji, Warszawa 
była świadkiem zaburzeń ulicznych i walki  
o prawo do wyrażania polskości w prze-
strzeni publicznej. Do tych patriotycznych 
pochodów i rozruchów dołączyli po raz 
pierwszy oficjalnie przedstawiciele in-
nych wyznań i religii, w tym ks. Otto. Od 
tej pory, mimo że zbór warszawski skupiał  
w większości kulturowych Niemców, wielu 
członków zboru brało udział w działalności 
narodowej: w pozytywistycznej pracy orga-
nicznej i w zrywach przeciw zaborcy. 

Momentem, w którym przyszły biskup 
ostatecznie przekonał się do idei polskiego 
luteranizmu były studia w Dorpacie, dzisiej-
szym Tartu w Estonii, w latach osiemdzie-
siątych. W Warszawie uczęszczał do zrusyfi-
kowanego gimnazjum i nie miał raczej dużej 
szansy dobrze poznać polskiej historii. Na-
leżąc do studenckiej korporacji „Polonia”, 
miał okazję poznać przedstawicieli inteli-
gencji Królestwa Polskiego oraz zafascyno-
wał się dziejami polskiej Reformacji. 

Dzięki pracowitości, wytrwałości, znajo-
mościom i szczęściu udało się ks. Burschemu 
szybko przejść etapy kariery 
w Kościele Ewangelicko-
-Augsburskim i stać się jego 
zwierzchnikiem już w wie-
ku 42 lat. Był to okres sil-
nych napięć między wrogi-
mi blokami politycznymi, 
przy czym Cesarstwo Ro-
syjskie było w przeciwnym 
obozie niż Cesarstwo Nie-
mieckie i Austro-Węgry.  
Polityczni decydenci w Pe-
tersburgu przestali wspierać 
niemieckość istniejących  
w Królestwie Polskim Koś-

ciołów ewangelickich, jednak to nie tłuma-
czy dlaczego stanowisko to otrzymał zwo-
lennik otwarcia się luteranów na wpływ 
miejscowego środowiska w Królestwie.  
Decydował tu trochę zbieg korzystnych 
okoliczności.

Okres działania Biskupa był najtrud-
niejszym okresem najtrudniejszego stu-
lecia nowożytnej historii. Wchodził weń 
na przełomie 1904 i 1905 roku, który był 
w Cesarstwie Rosyjskim czasem strajków  
i niepokojów społecznych nazwanych po-
tem Rewolucją 1905 roku. Przez pierwsze 
lata urzędu walczył o zgodę władz na polo-
nizację instytucji kościelnych. Tu powstaje 
pytanie, dlaczego uznał, że w swej działal-
ności duszpasterskiej należy także zaanga-
żować się w spory narodowe? Tłumacząc 
wybory dokonywane przez przyszłego bi-
skupa, którym pozostał wierny do śmierci, 
należy zwrócić uwagę na klimat epoki  
i oczekiwania wiernych. XIX wiek był okre-
sem myślenia kategoriami narodowymi, 
co charakteryzowało niemal wszystkich 
piśmiennych mieszkańców miast, a stop-
niowo także, dzięki akcjom uświadamiania 
- ludność wiejską. Szczególnie istotne to 
było w końcu XIX w. w wielonarodowej Eu-

ropie Środkowej i Wschod-
niej, znajdującej się w gra-
nicach trzech imperiów, 
niemieckiego, austriackiego 
i rosyjskiego. Akcje budzicieli 
narodowych, a potem dzia-
łaczy politycznych opowia-
dających się za czeskością 
i słowackością, polskością  
i węgierskością, ukraińskoś-
cią i białoruskością, a w końcu 
łużyckością i kaszubskością, 
objęły cały ten region, a du- 
chowni próbujący głosić Sło-
wo Boże w sposób nienaro-Ks. Juliusz Bursche w młodości
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dowy, kosmopolityczny, jak np. część hie-
rarchii rzymskokatolickiej i grekokatolickiej, 
tracili wpływ na wiernych. Dlatego też na 
początku XX w. nawet do najbardziej ultra-
montańskich środowisk orientujących się 
na Rzym katolików oraz propagujących ideę 
Świętej Rusi prawosławnych, zaczęła prze-
nikać ideologia narodowa. To samo była na 
Górnych Węgrzech i w Galicji: to duchowni 
mieli duże zasługi w przerabianiu chłopów 
na Słowaków oraz Ukraińców. Idee i spory 
narodowe wynikały z tego, że religia chrześ-
cijańska przestała wystarczać jako „spoiwo” 
społeczne. Z tego powodu, mimo przyjaź-
ni i wsparcia, jakiego doznawali ze strony 
Rzymu duchowni rzymsko- i grekokatoliccy 
w Galicji, oba te wyznania katolickie stały 
się znakami rozpoznawczymi dwóch anta-
gonistycznych grup: polskiej i ukraińskiej. 
Podobnie było z siostrzanymi Kościoła-
mi ewangelickimi w odrodzonej Polsce:  
Kościołem luterańskim na centralnych zie-
miach polskich oraz Kościołami unijnymi  
w byłym zaborze niemieckim. Podsumowu-
jąc ten dłuższy wywód: proces nacjonaliza-
cji Kościołów był nieuchronny w tamtym 
czasie, a duchowni starający się ignorować 
wątki narodowe tracili zrozumienie wśród 
wiernych. Juliusz Bursche działał dodatko-
wo w kraju, gdzie marzono o niepodległo-
ści, właśnie: narodowej.

Już po kilku latach działalności general-
nego superintendenta nastała wojna, która 
przyniosła odrodzenie polskiej państwowo-
ści po 123 latach. Po 1918 r. nie było jednak, 
jak wspomniałem, jednego Kościoła ewan-
gelickiego w Polsce. Nie udało się Juliuszowi 
Burschemu stworzyć społeczności, o której 
marzył, milionowego Kościoła protestan-
ckiego w Polsce, który mógł być pierwszym 
etapem do realizacji idei Leopolda Otto. 
W każdym z dawnych zaborów przetrwały 
dawne organizacje kościelne, teraz jednak 

oddzielone granicami od swych dawnych 
„metropolii”, Berlina i Wiednia. Kościół lu-
terański w dawnym Królestwie Polskim był 
najbardziej samodzielny i najbardziej spo-
lonizowany, choć i tak większość wiernych 
rozmawiała w języku niemieckim. Jego cen-
trum była Warszawa, gdzie luteranie naj-
wcześniej i najszybciej przejmowali polski 
język. W granicach tego Kościoła znalazł się 
też polskojęzyczny dawny Śląsk Austriacki, 
ale nie udało się rozciągnąć jego opieki nad 
Mazurami, mimo że biskup zaangażował się 
w akcję plebiscytową mającą na celu przy-
łączenie tego terenu do RP. W ciągu 20 lat 
istnienia tego Kościoła, jego sieć parafialna 
zaczęła się też rozszerzać na terenie Poznań-
skiego i Pomorza, gdzie wcześniej istniał tyl-
ko niemiecki Kościół Unijny. Trzeba jednak 
podkreślić, że nie cała społeczność ewan-
gelicka tych terenów była niemieckojęzycz-
na. Przez długi czas w XIX w. przetrwały tu 
gminy polskojęzyczne, np. w Wielkopolsce 
południowej.

W zmienionych warunkach politycznych 
biskup Bursche nadal wspierał duchow-
nych i wiernych polskojęzycznych w Koście-

Bp Juliusz Bursche (1862-1942)
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le, ale też stał się rzecznikiem luterańskiej 
mniejszości niemieckiej w jej rozwoju kul-
turalnym i prawie do szkolnictwa w języku 
niemieckim. Był więc otwarty na wiernych 
różnych narodowości. Stał jednak wytrwa-
le przy polskiej racji stanu, wspierając pań-
stwo polskie na każdym kroku, godząc się 
nawet, choć z bólem, na pewne podporząd-
kowane swojego Kościoła władzom w za-
mian za jego prawne uznanie. Musiał przy 
tym walczyć z niezwykle silną krytyką ze 
strony wiernych, którzy czuli się Niemcami. 
Sprzeciwiał się też osłabianiu Rzeczypospo-
litej przez zwierzchników Kościołów Unij-
nych, którzy chcieli podlegać bezpośrednio 
władzom kościelnym w Berlinie, gdyż przyj-
mował prymat granic państwowych nad 
kościelnymi. Widać więc, że przeszedł, jak 
wielu jemu współczesnych, drogę od idei 
narodowej do idei państwowej po 1918 r. 

W latach trzydziestych ostro sprzeciwiał 
się też duchownym w swoim Kościele, któ-
rzy byli otwartymi wyznawcami hitleryzmu, 

co było nie tyle przejawem propolskiej po-
stawy, ale wynikało z tego, że był biskup 
obrońcą praw i wolności Kościoła. Zginął  
z rąk reżimu, który negował prawo ludzkie 
do wyboru narodowości i prawo do wolne-
go wyznawania swojej religii. Sytuację i po-
stawę księdza biskupa można porównać do 
innego zwierzchnika duchowego tego cza-
su, grekokatolickiego arcybiskupa Andrzeja 
Szeptyckiego. Szeptycki także przewodził 
jako mediator podzielonemu Kościołowi  
w najtrudniejszym okresie dziejów Euro-
py. Przyszło działać Juliuszowi Burschemu  
w czasie, gdy szowinistyczna ideologia legła 
u źródeł powstania rządów totalitarnych, 
które kwestionowały ustalenia polityczne 
po pierwszej wojnie, w tym istnienie nie-
podległego państwa polskiego. Jednak jego 
konsekwentna polityka wspierania polsko-
języcznych struktur Kościoła luterańskiego 
umożliwiła temu Kościołowi przetrwanie 
po kataklizmie wojny i eksodusie wiernych 
niemieckich z Polski.

Aleksander Łupienko

13.05.1933 r. Bp Juliusz Bursche z teologami skandynawskimi  
i prezydentem RP Ignacym Mościckim
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Na tle martyrologii rodziny Bursche, jedynemu synowi Biskupa 
przypada miejsce wyjątkowe, został przez hitlerowców potrakto-
wany szczególnie okrutnie. 
Stefan Bursche urodził się w Wiskitkach, gimnazjum ukończył  
w Warszawie, po czym wyjechał na studia za granicę. Dyplom 
inżyniera uzyskał w 1912 roku na Politechnice w Darmstadt 
(Großherzogliche Technische Hochschule zu Darmstadt) a na-
stępnie uzupełniał wiedzę w Anglii i w Austrii. 
Już w dzieciństwie Biskup przekazał synowi pasję do turystyki 
i przed pierwszą wojną światową, w 1913 roku, wstąpił on do 
Towarzystwa Zwolenników Sportu w Łodzi. Był fotoamatorem  
i pozostawił wiele zdjęć z wycieczek z lat 1913 i 1914. 
Stefan Bursche, po przerwie wywołanej wojną (ten okres spę-
dził za granicą), podjął  pracę w łódzkiej fabryce maszyn Józefa  
Johna, a następnie w fabryce Ludwika Geyera. W 1919 roku ożenił  
się z Zofią Kopczyńską i zamieszkał w Łodzi przy ul. Piotrkow- 
skiej 315. Zofia i Stefan mieli dwie córki: Jadwigę (Jagodę), uro-
dzoną w 1923 roku i Marię (Malinę), urodzoną w 1925 roku. 
W 1929 roku Stefan przeniósł się do Pabianic i podjął pracę na 
stanowisku naczelnego inżyniera mechanika w fabryce włó-
kienniczej Krusche i Ender. Był krewnym prezesa spółki, Feliksa  
Kruschego (1872-1939); matka Stefana, Amalia Helena z domu 
Krusche była stryjeczną siostrą prezesa.
Stefan Bursche był człowiekiem wielkiej odwagi, dobrym fachow-
cem, był też ceniony przez robotników. Alicja Dopart, historyk 
Pabianic pisała: Swoją postawą zyskuje szacunek zarówno kole-
gów jak i robotników, przez których jest szczególnie lubiany. Może  
o tym świadczyć fakt, że podczas strajków on jako jedyny z człon-
ków dyrekcji porusza się swobodnie po terenie fabryki pertraktując z robotnikami, dla których 
zawsze miał czas. Oni zaś wspominają ‘Chudego’ (…), wspaniałą, wysportowaną sylwetkę  

i bezpośredni sposób bycia, udzielał się też  
społecznie. Wśród dokumentów (…) znajduje 
się pismo z datą 2.03.1926 r. mianujące druha 
Stefana Bursze naczelnikiem XII Oddziału Łódz-
kiego Straży Ogniowej Ochotniczej. Jest również  
ławnikiem Sądu Okręgowego w Łodzi, a od 
8.1.1934 r. członkiem Rady Szpitalnej w Pabia-
nicach (A. Dopart, Saga Rodu Bursche, Zjedno- 
czenie Pabianickie. Organizacja Pożytku Publicz-
nego - http://zjednoczeniepabianickie.pl).

STEFAN BURSCHE – SYN BISKUPA JULIUSZA BURSCHEGO 
(1887-1940)

Stefan Bursche (1887-1940)

Stefan Bursche z córkami  
Jagodą i Maliną

Stefan Bursche podczas studiów Darmstadt
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Niemcy w 1939 roku szybko zajęli Pabianice. W mieszkaniu Stefana zakwaterowano oficerów 
Wehrmachtu. Stefan potrafił im w twarz powiedzieć, że wojny nie wygrają i Polskę rychło 
opuszczą. Proponowano mu podpisanie volkslisty, nie tylko nie zgodził się, lecz wypowiadał 
się publicznie ostro przeciwko nazizmowi i okupacji. Został 9 listopada 1939 roku aresztowa-
ny, zwolniono go 28 listopada. Po zwolnieniu wrócił do pracy w fabryce. Cześć dalszych krew-
nych pabianickich podpisała volkslistę i zachowała udziały w fabryce Krusche i Ender. Gdy 
Stefan odwiedził mamę i siostry w Generalnej Guberni, aby wesprzeć je finansowo, rodzina 
namawiała go, żeby uchodził z Pabianic do Generalnej Guberni, on jednak nie zgodził się. Już 
9 stycznia 1940 roku został ponownie zaaresztowany 
a 9 lutego przewieziono go do łódzkiego gestapo.  
Widział go jeszcze na korytarzu w siedzibie gestapo 
na ul. Sterlinga zaaresztowany właśnie siostrzeniec 
biskupa Burschego, ks. Jerzy Sachs. Stefana prowa-
dzono korytarzem, dotkliwie pobitego. Niebawem 
został rozstrzelany w lasach lućmierskich pod Łodzią 
(prawdopodobnie 17 lutego 1940 roku), o czym ro-
dzina dowiedziała się znacznie później (oficjalnie 
podano informację, że zmarł na zapalenie płuc). Nie 
ulega wątpliwości, że musiał się podczas przesłuchań 
zachować w sposób bardzo odważny, musiał zapewne 
rozwścieczyć Niemców, skoro zdecydowali się osobę 
o jego pozycji w środowisku Pabianic, z jego powiąza-
niem z Kruschami i funkcją w fabryce, w krótkim cza-
sie po aresztowaniu rozstrzelać. Samo opowiedzenie 
się po stronie polskości i odmówienie podpisania listy 
narodowościowej, powszechne w rodzinie, pociągało 
represje, pozbawianie mieszkań, posad, aresztowa-
nia, wysłanie do obozów koncentracyjnych, jednak 
nikt z rodziny, poza Stefanem, nie został rozstrzelany 
wkrótce po aresztowaniu (pomijając zięcia biskupa 
– męża Julii – Hermana Wegenera, zamordowanego 
podczas Powstania Warszawskiego na Woli). 

Juliusz Gardawski



35

INFORMATOR 2(112) 2022

14 marca 2022 r. zmarła Irena Andrejew-Preiss, córka Jerzego 
Andrejewa i Hildy z d. Wille
Irena (dla najbliższych - Ika) urodziła się w Białymstoku, ale  
w okresie drugiej wojny światowej rodzina mieszkała w Haj-
nówce a  po wojnie zamieszkali w Bydgoszczy. Tu, w 1952 roku 
była konfirmowana, a w 1955 roku po maturze w bydgoskim 
 I LO rozpoczęła studia na filologii germańskiej - na Uniwersyte-
cie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. 
Pod koniec studiów, po długiej  
i ciężkiej chorobie zmarł jej ojciec. 
Po studiach rozpoczęła pracę na-
uczycielki języka niemieckiego 
- najpierw w szkole średniej  

a potem jako lektor języka niemieckiego na wyższych uczelniach. 
Najdłużej uczyła języka niemieckiego w Chrześcijańskiej Akade-
mii Teologicznej.  Wieloletnia i charyzmatyczna nauczycielka 
akademicka naszej Uczelni. Wraz ze swoim mężem inicjowała 
liczne kontakty i wyjazdy zagraniczne studentów, także w cza-
sach, w których nie było to oczywistością – napisano we wspo-
mnieniu na stronach ChAT. Była nauczycielem i opiekunem wielu 
pokoleń duchownych ewangelickich. Zawsze interesowała się 
losami swoich studentów, cieszyła się z ich sukcesów,  martwi-
ły ją ich niepowodzenia i niedomagania. Dom pp. Preissów był  
zawsze otwarty dla każdego. 
Dużą wagę przywiązywała do rodziny. Od blisko 57 lat była żoną ks. Waldemara Preissa. Trosk-
liwa  żona, matka i babcia. Cieszyły ją talenty wnuczki. Ubolewała, że w związku z postępu-
jącymi niedomaganiami zdrowotnymi, nie może jej poświęcić tyle czasu ile by chciała żeby  
nacieszyć się rolą babci. 

Przyjaciele zapamiętają ją jako osobę pogodną,  
dowcipną, bezpośrednią i wrażliwą. Gdy ktoś tego 
potrzebował wspierała na duchu choćby rozmową 
telefoniczną. 
Chętnie uczestniczyła w spotkaniach towarzyskich,  
wspólnych wyjazdach.  W pamięci uczestników po-
dróży śladami  św. Pawła organizowanymi przez ChAT 
pozostaną wspólne wieczory przygotowywane przez 
Irenę,  podczas których dzielono się wrażeniami.  
Zawsze elegancka z wielką kulturą osobistą. 

ŚP. IRENA ANDREJEW-PREISS 
(22.05.1937-14.03.2022)

Irena Preiss, fot. A.Karska, 2014

Bydgoszcz, 1952. Z rodzicami  
w dniu konfirmacji

Warszawa, 2008 r. Irena Preiss wita się z bp Margot 
Käßmann po nabożeństwie w kościele Świętej Trójcy
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W ostatnich latach gdy jej stan zdrowia stopniowo się pogarszał i bardzo cierpiała, wciąż żywo 
interesowała się  każdym z grona przyjaciół, ale też wszystkim co działo się wokół. Niepokoiły 
ją ostatnie wydarzenia. Martwiła się o przyszłość. 
Pozostanie na zawsze w naszej pamięci: elegancka, kulturalna, uśmiechnięta….
22 marca uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się nabożeństwem w Kościele E-A Świętej Trój-
cy, podczas którego słowa pożegnania wygłosili: zwierzchnik Kościoła E-A – bp Jerzy Samiec,  
prorektor  ChAT – ks. prof. dr hab. Bogusław Milerski oraz niżej podpisana w imieniu przyja-
ciół. Po nabożeństwie, urnę z prochami złożono do grobu na cmentarzu ewangelickim przy  
ul. Młynarskiej (Al. 52/1/85)

Aldona Karska

Ateny, 1998 r., Irena Preiss z Aldoną Karską na tle areopagu Taormina (Sycylia), 2002 r. z profesorami ChAT  
podczas podróży studyjnej

2012 r. Irena i Waldemar Preissowie
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Prezentowana wystawa ma na celu przy- 
pomnienie budowy luterańskiego kościoła 
Św. Trójcy w Warszawie oraz jego funkcjo-
nowania jako istotnego elementu pejzażu 
architektonicznego miasta, a także funkcjo-
nowania parafii z nim związanej.

W końcu 2021 roku Parafia Ewangeli-
cko-Augsburska Św. Trójcy obchodzi 240. 
rocznicę poświęcenia swego kościoła, która 
odbyła się 30 grudnia 1781 r., a także 440. 
rocznicę rozpoczęcia budowy pierwsze-
go zboru w Warszawie. Ówczesna parafia 
ukonstytuowała się formalnie niewiele 
wcześniej, gdyż przez niemal 250 lat (od 
aktu księcia mazowieckiego z 1525 r.) 
osiedlanie się protestantów było w Starej 
i Nowej Warszawie utrudnione. Budowa 
świątyń protestanckich była zabroniona  
w wielu miastach, nie tylko w Warszawie,  
a istniejące nie mogły być remontowane.

Stało się to możliwe dopiero dzięki usta-
wom sejmu z 1767–68 r. przyjętym pod 
wpływem żądań państw ościennych. Gmi-
na luterańska w Warszawie składała się 
z mieszczan-rzemieślników i kupców, ale 
należeli do niej także bankierzy, najbogatsi 
– obok magnatów – ludzie w kraju, którzy 
mieli szerokie kontakty zagraniczne. Naj-
ważniejszym z nich, bankierem królewskim 
i fundatorem budowy kościoła, był Piotr 
Tepper starszy (1702–1790). Postawiona 
przez zbór (parafię) świątynia była i nadal 
jest obiektem niezwykłym. Budowla była 
widomym znakiem obecności gminy lute-
rańskiej w mieście i jej siły. Jej styl, nada-
ny przez architekta i zarazem ewangelika 
pochodzenia saskiego, Simona Gottlieba 
(Szymona Bogumiła) Zuga (1733-1807), 

był nowatorski w tym czasie. Projekt,  
będący przykładem dojrzałego klasycy-
zmu, o surowym i monumentalnym cha-
rakterze, łączył w sposób wręcz brutalny 
kilka elementów przestrzennych: walec 
korpusu, sferyczną kopułę, graniastosłupy 
ryzalitów oraz latarnię w kształcie świątyni 
greckiej, co było wyraźnym odejściem od 
miękkich form barokowych. Rzut kościoła 
był centralny i stanowił dosłowne wpisanie  
w koło chrześcijańskiej figury krzyża. Układ 
dorycki zastosowany w fasadzie świątyni 
był najbardziej surowym i majestatycz-
nym stylem znanym u starożytnych, który 
nadał jej, wraz z kompozycją centralno-ko-
pułową (znaną z „ikony” klasycyzmu, czyli 
z rzymskiego Panteonu), cechy manifestu 
przestrzennego; manifestu odrębności  
i samodzielności gminy luterańskiej w ser-
cu katolickiej Rzeczypospolitej. Już same 
rozmiary gmachu były niezwykłe: nie-
całe 30 m średnicy wewnętrznej kopuły 
(większe niż w innych realizacjach kopuło- 
wych: Frauenkirche w Dreźnie, kościele  
św. Jadwigi w Berlinie oraz Panteonie  
paryskim i podobne do tych z katedry  
św. Pawła w Londynie) i ok. 60 m wysokości, 
co czyniło z niego na długie dekady najwyż-
szy punkt w mieście. Formę budowli kon-
sultował m.in. sam król Stanisław August 
Poniatowski, ale projekt zamawiała parafia 
i to stąd mogły wynikać inspiracje arty-
styczne, np. formą siedemnastowiecznego 
amsterdamskiego Nowego Kościoła Lute-
rańskiego proj. Adriaana Dortsmana. War-
to zaznaczyć że przyjęty układ kopułowy 
niósł ze sobą wysokie koszty – wyższe niż  
w przypadku kościołów nakrytych prost-

WYSTAWA - 240 LAT POŚWIĘCENIA  
KOŚĆIOŁA ŚWIĘTEJ TRÓJCY1

1  Tekst jest prezentowany na dwóch pierwszych planszach wystawy oraz opublikowany w folderze wystawy
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szym dachem, był więc rozwiązaniem am-
bitnym, a przy tym awangardowym.

Budynek powstał na szybko rozwija-
jącym się terenie, położonym tuż obok 
wielkiej rezydencji królewskiej Wettynów 
(Pałacu Saskiego) oraz pałacu Bielińskich 
przy ul. Królewskiej; a samo jego otocze-
nie stanowiły wtedy drewniane domki oraz 
stajnie pałacowe. Tym bardziej dominował 
on nad okoliczną, niską zabudową. Fasadą 
skierowany został ku miastu – nie ku za-
chodowi, jak w innych świątyniach oriento-
wanych – co można uznać za chęć dialogu 
między „różnowierczą” świątynią a War-
szawą. Od samego początku był to więc 
obiekt nieoczywisty, powstały dzięki zbie-
gowi korzystnych okoliczności i stanowiący, 
być może, najlepszy przykład dojrzałego 
klasycyzmu, we Francji nazywanego „re-
wolucyjnym” i łączonego z oświeceniowym 
racjonalizmem. Przetrwał on niewzrusze-
nie ponad 150 lat, niepozbawionych wiel-
kich wydarzeń i kataklizmów politycznych, 
zaczynających się już kilkanaście lat po jego 
powstaniu wraz z upadkiem Rzeczypospoli-
tej i rozbiorami.

Ten centralny dla parafii – ale także  
w ogóle dla luteranów pod zaborem ro-
syjskim w ówczesnym Królestwie Polskim, 
a potem w odrodzonej Polsce – obiekt  
został obudowany w XIX w. „wiankiem” 
zabudowań parafialnych: „pastorówką”  
(od samego początku), szkołami, budyn-
kiem ochrony (pierwszą siedzibą ewangeli-
ckich instytucji charytatywnych), a w końcu 
reprezentacyjnym budynkiem parafialnym, 
kamienicą zborową oraz gmachem szkol-
nym. Nieruchomości parafii pomnożyły 
się wskutek hojności wiernych, dzięki cze-
mu instytucje kościelne mogły oferować 
najwyższej jakości usługi. Tak było m.in. 
ze szkołami i gimnazjami (męskim im. Mi-
kołaja Reja i żeńskim im. Królewny Anny 

Wazówny), Szpitalem Ewangelickim przy 
ul. Karmelickiej (jednym z najlepszych  
w mieście), domem starców i domem sie-
rot na Woli czy siedzibą diakonatu w Kon-
stancinie-Chylicach. Sam budynek kościoła 
współtworzył przestrzeń centrum Warsza-
wy wraz z monumentalnymi gmachami, 
otaczającymi plac, który nazwano Ewan-
gelickim (od 1916 r. plac S. Małachowskie-
go): siedzibą Towarzystwa Kredytowego 
Ziemskiego, wielkim pałacem Kronenber-
ga, nowoczesną kamienicą Raczyńskich, 
gmachem Towarzystwa Zachęty Sztuk 
Pięknych, domami po drugiej stronie uli-
cy Królewskiej (sąsiadującymi z Ogrodem  
Saskim) oraz siedzibą Towarzystwa Zakła-
dów Gazowych. Teren przy kościele zmie-
nił się z miejsca służącego okresowo za 
targ rupieci (przez pewien czas znajdował 
się tu słynny Pociejów, przeniesiony z dzi-
siejszego pl. Teatralnego) w elegancki plac 
Warszawy, z zaprojektowanymi klombami  
i oświetleniem gazowym (potem elek-
trycznym). Zaś sam gmach kościoła stał się  
symbolicznym centrum miasta, gdyż w cza-
sie pomiarów Warszawy do potrzeb nowo-
czesnej kanalizacji i wodociągów projektu 
Williama H. Lindleya (1853–1917) przyję-
to szczyt krzyża nad kopułą za geodezyjny 
punkt „0” mapy.

Z historią kościoła i parafii łączą się tak-
że sylwetki najważniejszych działaczy i wy-
bitnych ewangelików. Wpierw wspomnieć 
należy o prezesach kolegium kościelnego, 
(organu zarządzającego parafii). Na jego 
czele stał m.in. Samuel Bogumił Linde 
(1771–1849), twórca pierwszego Słowni-
ka języka polskiego. Za rozwój inicjatyw 
charytatywnych odpowiedzialny był zna-
ny lekarz i oddany społecznik Wilhelm 
Malcz (1795–1852). Zborem kierował też 
inżynier i specjalista od kolei żelaznych  
Wilhelm Kolberg (1807–1877; brat etno- 
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grafa Oskara), redaktor najpoczytniej-
szego „Tygodnika Ilustrowanego” Ludwik 
Jenike (1818-1903), a także znany malarz  
Wojciech Gerson (1831-1901). Duchowny-
mi były takie postacie jak Gottlieb (Bogumił) 
Ringeltaube (1732-1825), Friedrich (Fry-
deryk) Cerulli (1746-1801), Karl Heinrich 
(Karol Henryk) Schmidt (1761-1813), Karl 
(Karol) Lauber (1778-1835), Julius (Ju-
liusz) Ludwig (1808-1876), Leopold Marcin 
Otto (1819-1882), Karol Gustaw Manitius  
(1823-1904), Juliusz Bursche (1862-1942) 
czy August Loth (1869-1944). Kościół stał 
się ważnym elementem nie tylko na mapie 
sakralnej i architektonicznej stolicy, ale tak-
że muzycznej, gdyż urządzane były w nim 
liczne koncerty, a organistami byli wybitni 
artyści.

Ta piękna historia została zerwana przez 
agresję nazistowskich Niemiec na Polskę 
we wrześniu 1939 r., a ewangelicka świąty-
nia była jednym z sakralnych obiektów, któ-
re stały się świadomym celem bestialskich 
bombardowań lotniczych. Kopuła kościo-
ła została trafiona 16 września, po czym 
cała budowla spłonęła. Powojenne losy 
świątyni nie były proste. Przeznaczona do 
odbudowy, miała w latach pięćdziesiątych 
stać się salą koncertową. Obiekt ostatecz-
nie wrócił w posiadanie zdziesiątkowanej 
gminy ewangelickiej. Pierwsze nabożeń-
stwo odbyło się w 1956 r., a odbudowę 
zakończono w 1958 r. Wnętrze, ze zmiana-
mi zaprojektowanymi przez Teodora Bur-
szego (1893–1965), ukończono w połowie 
następnej dekady, wtedy też obiekt został 
wpisany do rejestru zabytków (w lipcu 
1965 r.). Kościół, nadal imponujący i wi-
doczny z placu marsz. Józefa Piłsudskiego, 
służy parafii do dziś.

 Tak potężny i monumentalny obiekt 
stał się dziedzictwem, do którego mogły 
się odwoływać kolejne pokolenia. Z per-

spektywy ponad dwustu lat trzeba stwier-
dzić, że historia budynku kościoła jest także 
historią wspominania. Wspominania aktu 
jego poświęcenia, refleksji nad jego hi-
storią oraz pamięci o ludziach, którzy byli 
z nim związani. Gmach ten urósł do rangi 
symbolu – namacalnego, ale też odsyła-
jącego do różnych niematerialnych treści  
i znaczeń,  nadawanych mu przez wieki. 
Był i jest punktem odniesienia dla kroni-
karzy kościoła i historyków sztuki – którzy 
opisywali jego architekturę i dzieje. Aktami 
pamięci i uobecniania przeszłości były ko-
lejne jubileusze. Ten stuletni, obchodzony 
w końcu 1881 r., w trudnym okresie dzie-
jów Warszawy i zaboru rosyjskiego, tuż po 
pogromie żydowskim w grudniu tamte-
go roku. Motorem obchodów był  prezes  
kolegium Ludwik Jenike oraz pastor ks. Le-
opold Otto. Kościół Świętej Trójcy został 
wówczas gruntownie odnowiony przez 
prężne przedsiębiorstwa założone przez 
ewangelickich wiernych, a ks. Otto opra-
cował po raz pierwszy Kronikę zboru, którą 
wydano w języku polskim oraz niemieckim 
i kolportowano przez najważniejsze domy 
wydawnicze Warszawy. Był to jubileusz  
o charakterze wewnętrznym, zborowym, 
ale wzmianki o nim pojawiły się w prasie.

Drugi, hucznie obchodzony, jubileusz 
przypadł w końcu 1931 r., a jego motorem 
było kolegium kościelne z prezesem sena-
torem Ludwikiem Evertem (1863–1945) 
na czele, a także proboszcz ks. August Loth 
i rodzina Burschów. Był to znów trudny 
okres początków Wielkiego Kryzysu, dla-
tego nie doszło do skutku wmurowanie 
tablic pamiątkowych i popiersi dwóch wiel-
ce zasłużonych dla Zboru duchownych:  
G. Ringeltaubego i L. Otto. W Kościele 
trwał wówczas jeszcze nieco utajony kon-
flikt między częścią  niemiecką a polską, 
której przewodziły władze kościelne wraz  
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z ks. bp. Juliuszem Burschem, zwierzch-
nikiem Kościoła i niedawnym pierwszym 
proboszczem parafii warszawskiej. Nie-
mniej uroczystościom nadano wielką  
skalę, a w nabożeństwie uczestniczyli licz-
ni przedstawiciele władz państwa (z pre-
zydentem Ignacym Mościckim na czele)  
i miasta, a także innych  Kościołów chrześci-
jańskich. Równie uroczysta była akademia  
zorganizowana przez profesorów Wydziału 
Teologii Ewangelickiej w gmachu Filharmo-
nii Warszawskiej. Wydano wówczas album 
pamiątkowy, zilustrowany fotografiami 
budowli parafialnych i wizerunkami zasłu-
żonych prezesów kolegium, których część 
jest prezentowana na wystawie. Jubileusz 
był triumfem wizji Kościoła luterańskiego  
i jego wiernych jako nieodłącznych ele-
mentów silnej, wielokulturowej i wielo-
wyznaniowej Rzeczypospolitej, której idea  
po raz pierwszy pojawiła się w czasie Refor-
macji w XVI w.

Ostatni okrągły jubileusz przypadł  
w 1981 r. Parafia warszawska była wówczas 
już dużo mniejsza i nie było mowy o urzą-
dzeniu uroczystości o charakterze pozakoś-
cielnym. I tym razem nie były to spokojne 
chwile, gdyż dwa i pół tygodnia wcześniej 
ogłoszono stan wojenny, którego rocznicę 
obecnie również obchodzimy. Uroczyste 
nabożeństwa i wspomnienia jubileuszo-
we rozłożono na kilka miesięcy. Odbyły 
się one w maju, październiku i w ostatnim 
dniu roku, zaś świętowanie kontynuowa- 
no w 1982 r. – wszystko jednak w ska-
li mniejszej niż zaplanowano, ze względu  
na okoliczności zewnętrzne. Obchody 
organizowała Rada Parafialna, obaj pro-
boszczowie, ks. Jan Walter (1934-1995)  

i ks. dr Włodzimierz Nast (1942-2020),  
a przemawiali na nich m.in. były proboszcz 
ks. Ryszard Trenkler (1912-1993) oraz  
ks. prof. Woldemar Gastpary (1908-1984). 
Wspominanie i zaduma nad przeszłością 
zostały wtedy zinstytucjonalizowane w po- 
staci nowej Komisji Ochrony Pamiątek, za-
łożonej przy parafii w 1980 r. z inicjatywy 
Aliny Eleonory Janowskiej (1932-2017). 
Wydała ona osobną publikację poświęconą 
przypadającym na rok 1981 rocznicom.

Obecny jubileusz trafia ponownie  
w trudny okres rozwijającej się kolejnej fali 
pandemii na świecie. Niemniej warunki,  
w jakich jest obchodzony, są pomyślne. Na 
jubileusz pięciuset lat Reformacji w 2017 r. 
ukończono generalny remont gmachu koś-
cioła i przystosowano go do współczesnych 
potrzeb, co jest w dużej mierze zasługą 
Rady Parafialnej ostatnich dwóch kadencji 
(2012-2017 i 2017-2022) oraz proboszcza. 
Dziś kultywowanie tradycji i wspomina-
nie odbywa się na szerszą skalę dzięki no-
wym publikacjom poświęconym świątyni, 
a także dzięki wzmożonej aktywności wo-
lontariuszy popularyzującej i animującej 
społeczną aktywność parafialną za pośred-
nictwem Internetu, do czego asumpt dał 
bezprecedensowo długi okres ograniczeń 
w organizacji stacjonarnych nabożeństw  
i spotkań, ze względu na pandemię.

Autor wystawy:
Aleksander Łupienko

Redakcja wystawy:
Przemysław Florjanowicz-Błachut,
Justyna Stanisławska, Andrzej Weigle



41

INFORMATOR 2(112) 2022

240 – LAT 
POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA ŚWIĘTEJ TRÓJCY

Plan Warszawy z 1825 r. z widokami 
najważniejszych budowli; odbitka z 1837 r.  
Po lewej stronie na dole widok fasady 
ewangelickiego kościoła św. Trójcy

Litografia kolorowana według Leonharda Schmidtnera, zakład 
litograficzny Daniela Knusmana, ze zbiorów Muzeum Narodowego 
w Warszawie

240 – LAT 
POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA ŚWIĘTEJ TRÓJCY

Zygmunt Vogel, Widok ulicy 
Mazowieckiej w kilka lat po 
poświęceniu kościoła Św. Trójcy 
(1786)

Reprint pocztówki z bloczku wydanego nakładem 
Zboru warszawskiego z okazji 150-lecia poświęcenia 
kościoła w 1932 r., ze zbiorów Archiwum Parafii 
Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy 
w Warszawie

Simon Gottlieb (Szymon 
Bogumił) Zug, Projekt kościoła 

ewangelicko-augsburskiego 
w Warszawie, rzut przyziemia

Litografia kolorowana według Leonharda 
Schmidtnera, zakład litograficzny Daniela 

Knusmana, ze zbiorów Muzeum Narodowego 
w Warszawie

240 – LAT 
POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA ŚWIĘTEJ TRÓJCY

Fasada kościoła ewangelicko- 
-augsburskiego w Warszawie z 1823/24 r.

Litografia kolorowana według Leonharda Schmidtnera, zakład 
litograficzny Daniela Knusmana, ze zbiorów Muzeum Narodowego 
w Warszawie

240 – LAT 
POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA ŚWIĘTEJ TRÓJCY

Simon Gottlieb (Szymon Bogumił) Zug, Projekt kościoła 
ewangelicko-augsburskiego w Warszawie, przekrój poprzeczny 
z widokiem na ołtarz, tzw. ołtarz ambonowy składający się  
z ołtarza w parterze, ambony na piętrze oraz organów  
na drugim piętrze

Ze zbiorów Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie
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240 – LAT 
POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA ŚWIĘTEJ TRÓJCY

Gebeth bey der Einweihung der Evangelischen Kirche zu 
Warschau. Strona tytułowa Modlitwy przy poświęceniu 
kościoła ewangelickiego w Warszawie z 1781 r., wydanej 
w znanej drukarni ewangelika Michała Grölla

Ze zbiorów Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

Pastor Gottlieb Ringeltaube, Rede bey Legung des 
Grundsteins zu der ersten Evangelischen Kirche in 

Warschau, den 4. May 1778 gehalten. Strona tytułowa 
Mowy przy położeniu kamienia węgielnego pod pierwszy 

kościół ewangelicki w Warszawie, 4 maja 1778 r.,  
wydanej w znanej drukarni ewangelika Michała Grölla

Ze zbiorów Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

240 – LAT 
POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA ŚWIĘTEJ TRÓJCY

Pastoris der evangelischen Gemeine zu Warchau und 
Consistorialraths Einweyhungs Rede űber 2 B.d. Chronica 6,40,41 
gehalten in der neuerbauten evangelischen Kirche am Sonntage vor 
dem Neu Jahr den 30 December 1781. Druk Mowy pastora i radcy 
Konsystorza Friedricha Cerullego z 30 grudnia 1781 r. z okazji 
poświęcenia kościoła ewangelickiego w Warszawie w Niedzielę 
przed Nowym Rokiem, wydanej w 1782 r. w znanej drukarni 
ewangelika Michała Grölla

Ze zbiorów Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

Die Christen, der eigentliche Tempel Gottes. Einweyhungs-Predigt 
der neuem evangelischen Kirche zu Warschau U.A.C, am Sonntage 

nach Weynachten, im Jahr Christi 1781 den 30 December. Strona 
tytułowa Kazania  pastora i radcy Konsystorza Gottlieba 

Ringeltaubego przy poświęceniu kościoła ewangelickiego 
w Warszawie w pierwszą niedzielę po Narodzeniu Pańskim, 30 

grudnia 1781 r.,  wydanej w 1782 r. czcionkami Michała Grölla

Ze zbiorów Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

240 – LAT 
POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA ŚWIĘTEJ TRÓJCY

Medal wybity w 1777 r. z okazji położenia kamienia węgielnego pod 
budowę kościoła przez Johanna Philippa Holzhäusera. Zwraca 
uwagę forma budynku, zgodna z jednym z projektów wstępnych. 
Napis poziomy na rewersie: „HAS AEDES DEO T.O.M. SACRAS 
COETUS VARSAVIENS: AUGUST: CONFESSION: EX CONSENSU 
STANISL: AUG: REGIS ET REIPUBLICAE STRUERE COEPIT” 
(Tę świątynię Bogu w Trójcy Największemu i Najlepszemu 
wybudowało Kolegium Warszawskie Konfesji Augsburskiej  
za pozwoleniem Króla Stanisława Augusta i Rzeczypospolitej)

Ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie

Medal z okazji ukończenia budowy kościoła, awers, wybity przez 
Johanna Philippa Holzhäusera w 1781 r., przedstawiający przekrój 
pionowy kościoła z ołtarzem, tzw. ołtarzem ambonowym

Ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie

Medal wybity w 1781 r. przez Johanna Philippa 
Holzhäusera z okazji poświęcenia kościoła 
ewangelicko-augsburskiego w Warszawie, awers 
z portretem Simona Gottlieba Zuga

Ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie

240 – LAT 
POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA ŚWIĘTEJ TRÓJCY

Pismo dziękczynne wystosowane przez członków 
Kolegium Kościelnego do budowniczego kościoła 
Simona Gottlieba (Szymona Bogumiła) Zuga, 
„sasko-elektorskiego nadwornego budowniczego 
w Warszawie”, informujące o wybiciu medalu 
upamiętniającego budowę

Ze zbiorów Archiwum Głównego Akt Dawnych
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240 – LAT 
POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA ŚWIĘTEJ TRÓJCY

Piotr Tepper, właściciel jednego z największych domów 
bankowych Rzeczypospolitej drugiej połowy XVIII w., 
luteranin, Starszy Kościoła, jeden z inicjatorów i fundatorów 
budowy kościoła warszawskiego

Reprint pocztówki z bloczku wydanego nakładem Zboru warszawskiego z okazji 150-lecia 
poświęcenia kościoła w 1932 r., ze zbiorów Archiwum Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej 
Trójcy w Warszawie

Mikołay Scibor Szulc, Pożegnanie wybierającego się 
w drogę wieczności sławnego Piotra Starego Teppera 

bankiera, kupca warszawskiego laty y cnoty ozdobionego 
familii całey y wszystkich Przyjacioł w Warszawie dnia 

8. Maja 1790 Roku uczynione. Wydane po śmierci 
Piotra Teppera, Starszego Kościoła Ewangelicko-

Augsburskiego i jednego z fundatorów i inicjatorów 
budowy kościoła warszawskiego w znanej warszawskiej 

drukarni ewangelika Michała Grölla

Ze zbiorów Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

240 – LAT 
POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA ŚWIĘTEJ TRÓJCY

Portret pastora Gottlieba 
Ringeltaubego,  
proboszcza parafii  
Św. Trójcy w Warszawie 
z czasów budowy  
kościoła. Poniżej widok 
kościoła ewangelicko- 
-augsburskiego Świętej 
Trójcy. Autor nieznany, 
miedzioryt

Ze zbiorów Muzeum Narodowego 
w Warszawie

240 – LAT 
POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA ŚWIĘTEJ TRÓJCY

Historyczne pieczęcie 
urzędowe Parafii Ewangelicko- 
-Augsburskiej Św. Trójcy  
w Warszawie z końca XVIII w.  
i I połowy XIX w.

Ze zbiorów archiwum Parafii Ewangelicko- 
-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie

1. Wyobrażenie krzyża w elipsie 
wyłaniającego się z obłoków, pod którym 
umieszczono 2 tablice z Przykazaniami 
oraz księgę Ewangelii (Evangelium). Nad 
krzyżem głowa anioła oraz napis „O S. 
TRINITAS SALVA NOS” (O Święta Trójco 
zbaw nas). W otoku tłoka pieczętnego 
napis „SIEGEL DER EVANGELISCHEN 
GEMEINE U.A.C. ZU WARSCHAU 
1778“ (PIECZĘĆ EWANGELICKIEJ 
GMINY N.A.K [Nieodmiennej Konfesji 
Augsburskiej] w Warszawie 1778”

2. Wyobrażenie krzyża posadowionego 
na wzgórzu. Na krzyżu napisy: na 
belce pionowej „EHRE DEN KOENIG” 
(CZCIJ KRÓLA); na belce poziomej 
„FURCHTE GOTT” (BÓJ SIĘ BOGA). 
Pod belką poziomą krzyża napis 
„THUE RECHT SCHEUE NIEMAND” 
(CZYŃ WŁAŚCIWIE NIE MIEJ 
OBAW PRZED NIKIM). Pod krzyżem  
umieszczono 2 księgi zatytułowane: 
„BIBLIA SACRA” (PISMO ŚWIĘTE) 
oraz „CONFESSIO AUGUSTANA” 
(KONFESJA AUGSBURSKA). Pod 
wzniesieniem, na którym stoi krzyż 
data roczna 1783. W otoku tłoka 
pieczętnego napis: „KIRCHEN SIEGEL 
DER EVANGEL GEMEINDE U.A.C. ZU 
WARSCHAU” (PIECZĘĆ KOŚCIELNA 
EWANGEL[ICKIEJ] GMINY N.A.K 
[Nieodmiennej Konfesji Augsburskiej] 
W WARSZAWIE”)

3. Wyobrażenie krzyża w elipsie 
wyłaniającego się z obłoków, pod którym 
umieszczono 2 tablice z Przykazaniami 
oraz księgę Ewangelii (Evangelium). Nad 
krzyżem głowa anioła oraz napis „O S 
TRINITAS SALVA NOS” (O Święta Trójco 
zbaw nas). W otoku tłoka pieczętnego 
napis „SIEGEL DER EVANGEL : 
LUTH : GEMEINE ZU WARSCHAU 
1778“ (PIECZĘĆ EWANGEL[ICKO-] 
LUT[ERAŃSKIEJ] GMINY 
W WARSZAWIE 1778”

240 – LAT 
POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA ŚWIĘTEJ TRÓJCY

Wnętrze ewangelickiego kościoła Św. Trójcy w czasie 
uroczystości żałobnych po śmierci cara Aleksandra I w 1826 r. 
Wydrukowany w Paryżu w zakładzie litograficznym de Bove  
wg Reoux Charlesa Caiusa i Karola Liszewskiego,1826–1829 

Ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie
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240 – LAT 
POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA ŚWIĘTEJ TRÓJCY

Staloryt Adama Pilińskiego 
z widokiem kościoła 
ewangelickiego w Warszawie, 
wyłaniającego się zza 
zabudowy ul. Królewskiej, 
wizja idealizowana, 
1846–1847

Ze zbiorów Muzeum Narodowego 
w Warszawie

Treść łacińskiej tablicy ku czci króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego, umieszczonej w styczniu 1788 r. nad głównym 

wejściem do kościoła. Treść inskrypcji w tłumaczeniu:
„Za panowania Stanisława Augusta, najłaskawszego ojca ojczyzny, 

pierwszy kamień pierwszej w tej stolicy świątyni nieodmiennej 
konfesji augsburskiej, pod wezwaniem Boga Trójjedynego, 

położono dnia 4 maja 1778 r., poświęcono ją zaś dnia 30 grudnia 
1781 r. – Ażeby potomni o tym wiedzieli i ażeby świadomość 

o uzyskanym ku temu prawie od króla i Rzeczypospolitej tym 
bardziej się zachowała, zbór nieodmiennej konfesji augsburskiej, 

jako założyciel świątyni, w dniu pamiątkowym 17 stycznia 1788 r. 
pełen radości tablicę tę wstawił.”

Ze zbiorów Archiwum Głównego Akt Dawnych

240 – LAT 
POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA ŚWIĘTEJ TRÓJCY

Chromolitografia z widokiem Placu Ewangelickiego (dziś 
S. Małachowskiego) i kościoła ewangelicko-augsburskiego, 
przed 1855

Ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie

240 – LAT 
POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA ŚWIĘTEJ TRÓJCY

Drzeworyt rytowany przez Edwarda Gorazdowskiego wg rysunku 
Kozarskiego z widokiem kościoła ewangelickiego w Warszawie, 1863. 
Po lewej stronie widoczny niedawno zbudowany gmach Towarzystwa 
Kredytowego Ziemskiego, po prawej ślepa ściana kamienicy należącej 
do córki Samuela Bogumiła Lindego, z mało widoczną reklamą fabryki 
powozów Brühla

Ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie

240 – LAT 
POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA ŚWIĘTEJ TRÓJCY

Fotografia z ok. połowy XIX w. wykonana z dachu kościoła św. Krzyża przy Krakowskim 
Przedmieściu z widokiem na kościół ewangelicki Św. Trójcy. Po prawej u góry w dalekim tle 
zieleń Ogrodu Saskiego, po prawej w środku widoczne dachy pałacu Czapskich (dziś mieści 
się w nim Akademia Sztuk Pięknych), wzdłuż którego zostanie przeprowadzona w latach 
sześćdziesiątych XIX w. ul. F. Berga (dziś R. Traugutta). Po lewej u góry obok kościoła 
fragment gmachu Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. Przez środek widocznego w środku 
ogrodu zostanie przeprowadzona ul. Włodzimierska (dziś T. Czackiego)

Ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie
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240 – LAT 
POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA ŚWIĘTEJ TRÓJCY

Rycina przedstawiająca 
(w sposób zniekształcony) 
wnętrze kościoła Świętej 
Trójcy w Warszawie. Obchody 
stulecia urodzin zasłużonego 
prezesa Kolegium 
Kościelnego Samuela 
Bogumiła Lindego (w głębi 
widać ołtarz z amboną), 
opublikowana w „Kłosach” 
w 1871 r.

Samuel Bogumił Linde, prezes 
Kolegium Kościelnego w latach 
1814–1819, twórca pierwszego 
Słownika języka polskiego

Reprint pocztówki z bloczku wydanego nakładem 
Zboru warszawskiego z okazji 150-lecia poświęcenia 
kościoła w 1932 r., ze zbiorów Archiwum Parafii 
Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy 
w Warszawie

240 – LAT 
POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA ŚWIĘTEJ TRÓJCY

Plan sytuacyjny okolic kościoła 
ewangelicko-augsburskiego Świętej 
trójcy w Warszawie, dołączony  
do akt budowy oficyny przy  
ul. Erywańskiej (Kredytowej) z lat 
1883–1885. Widać kościół w środku, 
zieleń Placu Ewangelickiego, a także 
parcelę, gdzie znajduje się dziś 
zbudowana 20 lat później kamienica 
zborowa (widoczny nr hip. 1066j) 
oraz parcelę z pastorówką i szkołą 
(widoczny nr hip. 1071b)

Ze zbiorów Archiwum Głównego Akt Dawnych

Ludwik Jenike, prezes Kolegium 
Kościelnego w latach 1877–1898, 

dziennikarz i tłumacz, redaktor 
najpoczytniejszego tygodnika w zaborze 

rosyjskim, „Tygodnika Ilustrowanego”, 
autor Kroniki Zboru wydanej w 1891 r. 

Strona tytułowa albumu wydrukowanego 
dla Jenikego przez uczestników Zborowej 

kasy przezorności i pomocy

Ze zbiorów Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie

240 – LAT 
POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA ŚWIĘTEJ TRÓJCY

Sylwetka kościoła ewangelicko-augsburskiego Świętej Trójcy 
w powiększeniu – fragment mapy Warszawy z roku 1819

Ze zbiorów Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie

240 – LAT 
POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA ŚWIĘTEJ TRÓJCY

Jeden z projektów nowych organów 
w ewangelickim kościele Św. Trójcy, 
wykonany przez przedsiębiorstwo 
organmistrzowskie Eberharda Friedricha 
Walckera i Sp. z Ludwigsburga z 1895 r. 
(projekt inny od zrealizowanego). 
Przedsiębiorstwo to wykonało później także 
organy dla Filharmonii Warszawskiej (1901) 
i wielu sal koncertowych ówczesnej Europy

Ze zbiorów Archiwum Głównego Akt Dawnych

Projekt nowej latarni nad drzwiami 
ryzalitu w kościele Św. Trójcy, podpisany 

przez arch. Pawła Hosera oraz zakład 
Bracia Horn i Rupiewicz, wrzesień 1931 r.

Ze zbiorów Archiwum Głównego Akt Dawnych
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240 – LAT 
POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA ŚWIĘTEJ TRÓJCY

Plan Lindleya miasta Warszawy, 
1891 r., fragment. Na rysunku 
kościoła ewangelickiego styk 
4 arkuszy rysunku – centralny 
punkt triangulacyjny sieci 
geodezyjnej pierwszego 
rzędu wyznaczający główne 
osie planu przebiegające 
w kierunkach północ-południe 
i wschód-zachód

Ze zbiorów Biura Geodezji i Katastru Urzędu  
m.st. Warszawy

Fotografia zabudowań w otoczeniu 
kościoła Św. Trójcy, na pierwszym 

planie widok na pastorówkę proj. 
S.G. Zuga, a za nią budynek szkoły 

zborowej projektu J.K. Heuricha, okres 
międzywojenny. W tle po prawej widok 

bramy oraz uliczki, dziś nazwanej 
imieniem bpa J. Burschego. 

Dziś oba budynki nie istnieją,  
w ich miejscu znajdują się obecne 
zabudowania Liceum im. M. Reja

Ze zbiorów Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie

240 – LAT 
POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA ŚWIĘTEJ TRÓJCY

Po prawej: pismo prezesa Kolegium 
Kościelnego Ludwika Jenikego wzywające 
wybranych parafian do zbierania kolekty  
na fundusz renowacji kościoła Św. Trójcy na 
jesieni 1881 r., by uczcić stulecie poświęcenia 
kościoła

Ze zbiorów Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie

Po prawej: pismo Kolegium Kościelnego  
zapraszające na poranne nabożeństwo jubileuszowe 
stulecia budowy kościoła Św. Trójcy w grudniu 1881 r. 
Widoczne podpisy członków Kolegium

Ze zbiorów Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie

Okładka kazania jubileuszowego 
ks. L. Otto wygłoszonego na 
nabożeństwie 30 grudnia 1881 r. 
na stulecie poświęcenia kościoła 
św. Trójcy.

Ze zbiorów Archiwum Głównego Akt Dawnych 
w Warszawie

240 – LAT 
POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA ŚWIĘTEJ TRÓJCY

Wnętrze kościoła ewangelicko-
-augsburskiego Świętej Trójcy 

w Warszawie

Reprint pocztówki z bloczku wydanego nakładem Zboru 
warszawskiego z okazji 150-lecia poświęcenia kościoła 

w 1932 r., ze zbiorów Archiwum Parafii Ewangelicko- 
-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie

Ołtarz kościoła ewangelicko-augsburskiego 
Świętej Trójcy w Warszawie

Reprint pocztówki z bloczku wydanego nakładem Zboru warszawskiego 
z okazji 150-lecia poświęcenia kościoła w 1932 r., ze zbiorów Archiwum 
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w WarszawieWnętrze kościoła ok. 1920 r.,  

fotograf nieznany. Nad ołtarzem 
ambonowym organy firmy 
E.F. Walcker z Ludwigsburga  
(Opus 912) oddane do użytku w 1902 r. 

Fot. copyright by Piotr Ligier/Muzeum Narodowe  
w Warszawie

240 – LAT 
POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA ŚWIĘTEJ TRÓJCY

Zakrystia kościoła 
ewangelicko-augsburskiego 
Świętej Trójcy w Warszawie. 
Widoczny obraz Wojciecha 
Gersona przedstawiający 
Chrystusa ukrzyżowanego, 
zachowany do dziś 

Reprint pocztówki z bloczku wydanego 
nakładem Zboru warszawskiego z okazji 
150-lecia poświęcenia kościoła w 1932 r., ze 
zbiorów Archiwum Parafii Ewangelicko-
Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie

Wnętrze kościoła 
ewangelicko-augsburskiego 
Świętej Trójcy w Warszawie 
w latach trzydziestych  
XX wieku. Na niektórych 
ławkach tabliczki, w tym  
na ławie dla Sióstr Diakonis

Ze zbiorów Archiwum Głównego Akt 
Dawnych
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240 – LAT 
POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA ŚWIĘTEJ TRÓJCY

Relacja z uroczystości jubileuszu poświęcenia 
kościoła św. Trójcy 8 maja 1932 r., opublikowana 
w warszawskim kalendarzu „Hausfreund” na rok 
1933, przeznaczonym dla niemieckojęzycznych 
parafian. Po prawej fotografia kościoła 

Skan ze zbiorów Aleksandra Łupienko

Relacja z uroczystości jubileuszu 
poświęcenia kościoła św. Trójcy 8 maja 
1932 r., opublikowana w warszawskim 
kalendarzu „Hausfreund” na 
rok 1933, przeznaczonym dla 
niemieckojęzycznych parafian. 
Fotografie ks. Augusta Lotha oraz  
ks. Zygmunta Michelisa 

Skan ze zbiorów Aleksandra Łupienko

Relacja z uroczystości jubileuszu poświęcenia 
kościoła św. Trójcy 8 maja 1932 r., opublikowana 

w warszawskim kalendarzu „Hausfreund” na rok 
1933, przeznaczonym dla niemieckojęzycznych 

parafian. Fotografie wnętrza kościoła oraz 
generalnego superintendenta Juliusza Burschego 

Skan ze zbiorów Aleksandra Łupienko

240 – LAT 
POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA ŚWIĘTEJ TRÓJCY

Dyplom wystosowany przez warszawską parafię 
Kościoła Ewangelicko-Reformowanego z okazji 
jubileuszu 150 lat od poświęcenia kościoła Św. Trójcy 
w 1931 r. Widać podpisy członków Kolegium oraz zboru, 
w tym podpis superintendenta Stefana Skierskiego 

Ze zbiorów Archiwum Głównego Akt Dawnych

240 – LAT 
POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA ŚWIĘTEJ TRÓJCY

Pocztówka przedstawiająca 
uliczkę przed kościołem 
ewangelicko-augsburskim 
Świętej Trójcy w Warszawie, 
na pierwszym planie brama 
od ul. Królewskiej, po lewej 
nowe skrzydło „Zachęty”, 
przed 1906 r. 

Ze zbiorów Biblioteki Narodowej

240 – LAT 
POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA ŚWIĘTEJ TRÓJCY

Obraz olejny przedstawiający kościół ewangelicko-
-augsburski Św. Trójcy, namalowany ok. 1860 r. 
Po lewej stronie widoczny gmach Towarzystwa 
Kredytowego Ziemskiego, w środku zazieleniony 
Plac Ewangelicki jako miejsce spacerów

Ze zbiorów Muzeum Warszawy



  
WAŻNE ADRESY I TELEFONY 

Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy: 
ul. Kredytowa 4, 00-062 Warszawa 

 22-556-46-60,  
Adres internetowy: www.trojca.waw.pl 
e-mail: warszawa-trojca@luteranie.pl 

konto bankowe: Nr 48 1020 1156 0000 7802 0056 1654 

kancelaria parafialna czynna:  
poniedziałek-czwartek w godz. 900-1800 

w niedziele: w godz. 1000- 1030 i 1200-1300 

  (w piątki i soboty kancelaria jest nieczynna)   
Kościół Świętej Trójcy, pl. Małachowskiego 1:   

nabożeństwa w każdą niedzielę o godz. 1030 i 1900 
 

Cmentarz Ewangelicko-Augsburski: 
ul. Młynarska 54/58, 01-171 Warszawa,  22-632-10-14 

e-mail: warszawa-cmentarz@luteranie.pl  
Kancelaria cmentarna czynna z wyjątkiem sobót i niedziel: w godz. 1000-1600 

 

LUX MED TABITA  
Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 

ul. Długa 43, 05-510 Konstancin-Jeziorna,  
faks: 22-737-64-56, 

sekretariat (czynny g. 800-1500)  22-737-64-00  
recepcja (czynna całą dobę):  22-737-64-04  

Konto bankowe: Nr 73 1020 1169 0000 8102 0076 3466 
e-mail: tabita@luxmed.pl 

Kaplica „Tabita”, Konstancin-Jeziorna, ul. Długa 43:  nabożeństwa w każdą niedzielę o godz. 1100 

 

Kościół Objawienia Pańskiego Warszawa-Włochy: 
ul. Cietrzewia 22, 02-492 Warszawa,  22-863-77-86 

Nabożeństwa w każdą niedzielę o godz. 1000 

 

 

Parafia Ewangelicko-Augsburska Wniebowstąpienia Pańskiego 
ul. Puławska 2A; 02-566 Warszawa; /fax 22-849-77-05 
Adres internetowy: www.luteranie.pl/warszawa-pulawskua 

e-mail: pulawska@luteranie.pl 
Kościół Wniebowstąpienia Pańskiego, ul. Puławska 2 : nabożeństwa w każdą niedzielę o godz. 1000 

 

Fundacja Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe 
ul. Rosoła 10; 02-786 Warszawa;  781 990 058 

e-mail: biuro@eto.org.pl 
 

Szkoła Podstawowa im. Samuela Bogumiła Lindego 
ul. Rosoła 10; 02-786 Warszawa;  572 713 508 

 
Niepubliczne Przedszkole „Szkrabki” 
ul. Rosoła 10; 02-786 Warszawa;  511 398 468 

e-mail: szkrabki@szkrabki.pl 
 
 

Zespół redakcyjny: Aldona Karska, ks. Piotr Gaś, Katarzyna Kulińska; skład Izabela Bartnik 
    Zdjęcie na okładce: obraz Chrystus ukrzyżowany, kościół e-a Świętej Trójcy, luty 2021, fot. A..Karska 

 
Do użytku wewnętrznego 

  
WAŻNE ADRESY I TELEFONY 

Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy: 
ul. Kredytowa 4, 00-062 Warszawa 

 22-556-46-60,  
Adres internetowy: www.trojca.waw.pl 
e-mail: warszawa-trojca@luteranie.pl 

konto bankowe: Nr 48 1020 1156 0000 7802 0056 1654 

kancelaria parafialna czynna:  
poniedziałek-czwartek w godz. 900-1800 

w niedziele: w godz. 1000- 1030 i 1200-1300 

  (w piątki i soboty kancelaria jest nieczynna)   
Kościół Świętej Trójcy, pl. Małachowskiego 1:   

nabożeństwa w każdą niedzielę o godz. 1030 i 1900 
 

Cmentarz Ewangelicko-Augsburski: 
ul. Młynarska 54/58, 01-171 Warszawa,  22-632-10-14 

e-mail: warszawa-cmentarz@luteranie.pl  
Kancelaria cmentarna czynna z wyjątkiem sobót i niedziel: w godz. 1000-1600 

 

LUX MED TABITA  
Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy 

ul. Długa 43, 05-510 Konstancin-Jeziorna,  
faks: 22-737-64-56, 

sekretariat (czynny g. 800-1500)  22-737-64-00  
recepcja (czynna całą dobę):  22-737-64-04  

Konto bankowe: Nr 73 1020 1169 0000 8102 0076 3466 
e-mail: tabita@luxmed.pl 

Kaplica „Tabita”, Konstancin-Jeziorna, ul. Długa 43:  nabożeństwa w każdą niedzielę o godz. 1100 

 

Kościół Objawienia Pańskiego Warszawa-Włochy: 
ul. Cietrzewia 22, 02-492 Warszawa,  22-863-77-86 

Nabożeństwa w każdą niedzielę o godz. 1000 

 

 

Parafia Ewangelicko-Augsburska Wniebowstąpienia Pańskiego 
ul. Puławska 2A; 02-566 Warszawa; /fax 22-849-77-05 
Adres internetowy: www.luteranie.pl/warszawa-pulawskua 

e-mail: pulawska@luteranie.pl 
Kościół Wniebowstąpienia Pańskiego, ul. Puławska 2 : nabożeństwa w każdą niedzielę o godz. 1000 

 

Fundacja Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe 
ul. Rosoła 10; 02-786 Warszawa;  781 990 058 

e-mail: biuro@eto.org.pl 
 

Szkoła Podstawowa im. Samuela Bogumiła Lindego 
ul. Rosoła 10; 02-786 Warszawa;  572 713 508 

 
Niepubliczne Przedszkole „Szkrabki” 
ul. Rosoła 10; 02-786 Warszawa;  511 398 468 

e-mail: szkrabki@szkrabki.pl 
 
 

Zespół redakcyjny: Aldona Karska, ks. Piotr Gaś, Katarzyna Kulińska; skład Izabela Bartnik 
    Zdjęcie na okładce: obraz Chrystus ukrzyżowany, kościół e-a Świętej Trójcy, luty 2021, fot. A..Karska 

 
Do użytku wewnętrznego 


